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  INTEGRAREA EUROPEANĂ ŞI REFORMA SISTEMULUI BANCAR  DIN REPUBLICA MOLDOVA: CAZUL SCHEMELOR DE GARANTARE  A DEPOZITELOR  Lector sup. dr. Eduard ŢUGUI,    Abstract. The article seeks to define the Moldovan banking system reforms assumed upon signing the Association Agreement, particularly reforms relevant to bank deposit guarantee system. The importance of such a research is proven by concerns in the Republic of Moldova on financial sustainability, after the National Bank has established special administration in three commercial banks, he panic swept the foreign exchange market, while the Moldovan government gives guarantees for “bad loans” of the three commercial banks, on the grounds of protecting depositors assets. The study reviews the bank deposit guarantee systems in the European Union and the Republic of Moldova, as well as Moldova's commitments provided for in the Association Agreement relating to the harmonization of this guarantee system to the European standards. In the end, the article formulates a range of recommendations whose implementation would accelerate the establishment of a fund to guarantee bank deposits in an effective and sufficient way within a stable banking system, integrated into the European financial system. Keywords: banking system, deposit guarantee schemes, bank deposits guarantee fund, European integration, European deposit insurance system.  upă ce instituţiile statului au tolerat scheme frauduloase din sistemul bancar din ultimii ani, Guvernul Republicii Moldova invocând securitatea financiară şi protejarea activelor depo-nenţilor dă garanţii pentru creditele acordate de către Banca Naţională unor bănci comerciale, majorând datoria publică cu cca 15% din Produsul Intern Brut (PIB). Este o intervenţie publică fără precedent în istoria Republicii Moldova, după cum fără precedent sunt valorile absolute ale fraudelor de la Banca de Economii (BEM), Banca Socială şi Unibank. După ce a trecut printr-un şoc financiar în anul 2009, din care şi-a revenit doar cu asistenţa partenerilor de 

dezvoltare începând cu anul următor, Republică Moldova intră în anul 2015 într-o profundă criză economică şi financiară, după ce instabilitatea regională a fost asociată cu fraude din sistemul bancar autohton.  Inexistenţa unui sistem eficient şi suficient de garantare a depozitelor bancare este una dintre cauzele majore ale vulnerabilităţii sistemului bancar moldo-venesc, după cum este şi argumentul principal al Guvernului când garantează pierderile băncilor comerciale. Dar garanţiile vin exact când bugetul are venituri ratate din consum şi comerţ extern, dovadă că  Republica Moldova şi Fondul 

D 



 
 

Monetar Internaţional urmează să negocieze un nou program de creditare, după ce creditorul internaţional de ultimă instanţă a trimis o listă de precondiţii Guvernului de la Chişinău. Alături de alte reforme şi acţiuni care se impun pe termen scurt, mediu şi lung, sistemul de garantare a depozitelor bancare trebuie să constituie una dintre priorităţile majore a oricărui Guvern de la Chişinău, drept pentru care trebuie să constituie şi obiectul cercetărilor economice autohtone. Ipoteza de bază a studiului este că reformarea sistemului de garantare a depozitelor bancare în termenii Acordului de Asociere RM-UE este soluţia optimă de edificarea unui sistem eficient şi suficient în Republica Moldova.  
Schemele de Garantare a Depozitelor în Uniunea Europeană şi în lume: evoluţie şi principii. Schemele de Garantare a Depozitelor (SGD) urmăresc protejarea depunătorilor fiecărei instituţii de credit şi asigurarea stabilităţii sistemului bancar în ansamblul său. SGD se articulează în contextul crizelor periodice din sistemele financiare şi sunt expresia dezvoltării sistemelor financiar-bancare de la con-fluenţa secolelor XX-XXI. Primele două experimente ale depozitelor bancare se atestă în Statele Unite ale Americii, la începutul secolului al XIX-lea şi, respectiv, la începutul secolului XX.  Spre deosebire de statele din centrul capitalismului european, în SUA nu a existat o Bancă Centrală până la anul 1913, drept pentru care sistemul bancar şi activele deponenţilor erau mai vulnerabile compa-

rativ cu cele din economiile capitaliste europene. Astfel, primul program de asigurare a depozitelor a fost „Fondul de Siguranţă” din New York, creat în anul 1829 cu scopul de a acoperi pierderile deponenţilor şi deţinătorilor de bancnote din fonduri colectate de la bănci asigurate prin evaluări anuale. Al doilea experiment a fost creat în contextul crizei financiar-bancare din anul 1907, când în anii 1908-1917 opt state – Oklahoma, Kansas, Nebraska, Texas, Mississippi, Dakota de Sud, Dakota de Nord şi Washington – au adoptat legislaţii privind garantarea depozitelor. Toate cele opt fonduri de garantare au eşuat în timpul anilor 1920, începând cu fondul de la Washington în 1921[1]. După aceste două experimente la nivelul statelor federale şi nu neapărat reuşite, Marea criză economică globală din anii 1929-1933, care a început pe piaţa americană de capital, a condus la instituirea în SUA a primului fond naţional de garan-tare a depozitelor din lume. Din momentul căderii pieţei de capital din octombrie 1929 şi până în luna martie a anului 1933, în SUA au falimentat 9.000 de bănci, iar una dintre primele măsuri anticriză ale Congresului şi executivului american a fost adoptarea Legii bancare din anul 1933, cunoscută sub numele de Legea Glass-Steagall. Printre prevederile acestui document a fost şi insti-tuirea Corporaţiei Federale de Garantare a Depozitelor (FDIC), corporaţie guverna-mentală independentă responsabilă de garantarea depozitelor bancare.  



7 
 

Limitele de garantare a depozitelor bancare au crescut în SUA pe măsura creşterii activelor şi depozitelor în sistemul bancar, dar şi în funcţie de instabilitatea sistemului financiar-bancar, implicit a crizelor din cadrul acestuia. Astfel, la 1 

ianuarie 1934, data instituirii FDIC, limita de garantare era de 2.500 USD, iar în contextul crizei financiare din anul 2008 limita a fost ridicată la 250.000 USD (vezi Tabelul 1). 
 Tabelul 1. Evoluţia limitelor de garantare a depozitelor FDIC Data  Limita de garantare 

1934 (Ianuarie) $2,500 
1934 (Iunie) $5,000 (temporar) 
1935 $5,000 (permanent) 
1950 $10,000 
1966 $15,000 
1969 $20,000 
1974 $40,000 
1980 $100,000 
2008 $250,000 (temporar) 
2010 $250,000 (permanent) Sursa:[12, p.6-17]  SGD au devenit actuale şi s-au extins în întreaga lume ca o componentă indispensabilă a sistemelor bancare moderne. Au fost instituite platforme regionale şi internaţionale de dezbateri privind garantarea depozitelor bancare, cum sunt Forumul European al Asiguratorilor de Depozite (EFDI) şi Asociaţia Internaţională a Asigurătorilor de Depozite (IADI). SGD au crescut şi mai mult în actualitate în contextul crizei financiare din anul 2008, când doar într-un singur an au fost create 5 noi fonduri naţionale de garantare. Într-un studiu al Fondului Monetar Internaţional (FMI) din iulie 2014 se constată că din 188 de state 

membre FMI, 112 aveau la sfârşitul anului 2013 garantări explicite ale depozitelor bancare (59%), spre deosebire de 84 de ţări în 2003. Totodată, aproximativ 84% dintre statele dezvoltate au garantări explicite ale depozitelor bancare[2, p. 11]. Dincolo de aspectele tehnice legate de implementarea fondurilor naţionale ale depozitelor bancare, dezvoltarea crescută a garanţiilor sistemelor financiar-bancare suscită şi o dezbatere fundamentală şi anume cea legată de “hazardul moral”. Hazardul moral intră în discuţie pe trei mai dimensiuni. Hazardul instituţiilor de creditare, care gestionează uneori iresponsabil activele deponenţilor ştiind că Guvernul va 
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interveni pentru a salva băncile, cum a fost cazul Republicii Moldova când Guvernul printr-o Hotărâre secretă a garantat, la 13 noiembrie 2014, pentru 9,4 miliarde de lei acordate de către BNM Băncii de Economii, Băncii Sociale şi Unibank. Hazardul moral 
pentru fondurile de garantare – tendinţa de a angaja riscuri de către instituţiile asigurate care pot apărea când deponenţii sau restul creditorilor sunt, sau cred că sunt protejaţi de orice potenţială pierdere deoarece instituţiile asigurate nu vor fi lăsate să cadă. Având acest crez, nu monitorizează performanţa instituţiei creditate. Hazardul 
moral al deponenţilor – tendinţa deponenţilor de a depune banii la cele mai avantajoase dobânzi, fără a cerceta performanţele băncilor, ştiind că depozitele sunt acoperite de către fondurile de garantare.  În iulie 2008, Comitetul Basel pentru Supraveghere Bancară (BCBS) şi Asociaţia Internaţională a Asigurătorilor de Depozite (IADI) au decis să colaboreze pentru dezvoltarea unui set de Principii Funda-mentale agreate pe plan internaţional, pornind de la Principiile Fundamentale IADI pentru Sisteme Eficiente de Garantare a Depozitelor.  

Cele 18 principii fundamentale, agreate şi lansate de comunitatea financiară internaţională, se referă la: 1.obiectivele politicii publice; 2. reducerea hazardului moral; 3. mandatul schemei de garantare a depozitelor (SGD); 4. puterile acordate acesteia; 5. buna guvernanţă; 6. relaţiile cu ceilalţi membri ai reţelei de stabilitate financiară; 7. colaborarea transfrontalieră a 

SGD; 8. obligativitatea participării la o schemă de garantare a depozitelor; 9. acoperirea deponenţilor; 10. tranziţia de la acoperirea nelimitată la acoperirea limitată; 11. finanţarea SGD; 12. informarea publicului; 13. protecţia legală a personalului din cadrul schemei; 14. relaţia cu părţile responsabile pentru falimentul bancar; 15. detectarea timpurie, intervenţia şi soluţionarea situaţiei băncilor cu probleme; 16. procesul eficient de bank resolution;. 17. rambursarea sumelor către deponenţi; recuperarea creanţelor de către SGD[3]. Principiile Fundamentale sunt elaborate astfel încât să poate fi adaptate unei arii largi de circumstanţe şi structuri din fiecare ţară. Principiile Fundamentale se vor a fi un cadru general voluntar pentru practici eficiente de garantare a depozitelor; autorităţile naţionale sunt libere să aplice şi măsuri suplimentare pe care le consideră necesare în jurisdicţia proprie. Principiile Fundamentale nu sunt construite ca să acopere toate necesităţile şi circumstanţele din fiecare sistem bancar. În schimb, conform documentului, circumstanţele specifice fiecărei ţări trebuie să fie abordate în contextul legilor existente şi al competenţelor de realizare a obiectivelor politicii publice şi a mandatului sistemului de garantare a depozitelor. Prima încercare de a crea un mecanism de garantare a depozitelor bancare pe continentul European se atestă în Cehoslovacia, în anii 1920, dar a mai durat câteva decenii până când în statele europene se articulează SGD naţionale 
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eficiente. În anii 1970, SGD sunt instituite în Germania, Belgia şi Italia, fiecare dintre acestea având caracteristici diferite [4, p. 11]. Doar odată cu semnarea Actului Unic European în 1986, care avea ca obiectiv central finalizarea pieţei comune europene până la anul 1993, Comisia Europeană vine cu recomandări pentru statele membre ale Comunităţii Europene de a institui mecanisme de protejare a depozitelor bancare, ca unul dintre elementele pieţei comune.  Într-o piaţă comună creată la 1 ianuarie 1993, unde circulă liber bunurile, serviciile, capitalul şi forţa de muncă, există riscul ca depozitele bancare să fie atrase în acele state care au cele mai eficiente SGD, implicit cele mai mari limite de garantare a depozitelor. În acest context, este adoptată 
Directiva 94/19/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 30 mai 1994 privind sistemele de garantare a 
depozitelor. Directiva impune tuturor instituţiilor de credit care activează în Uniunea Europeană să adere la un sistem de garantare a depozitelor. Directiva impune introducerea şi recunoaşterea oficială, de către fiecare stat membru, a unuia sau mai multor sisteme de garantare a depozitelor pe teritoriul propriu. Sistemele de garantare a depozitelor introduse şi recunoscute oficial într-un stat membru acoperă depunătorii de la sucursalele înfiinţate de instituţia de credit în alte state membre. Totodată, Directiva stipulează că suma minimă de garantare a depozitelor 

bancare în Uniunea Europeană este de 20.000 €, precum şi termenele de plată a creanţelor din SGD. Directiva precizează procedura care trebuie urmată atunci când o instituţie de credit nu îndeplineşte obligaţiile care îi revin în calitate de membru al sistemului de garantare a depozitelor; autorităţile competente iau măsuri corespunzătoare, inclusiv sancţiuni care pot ajunge până la revocarea autorizaţiei instituţiei de credit, cu scopul de a garanta că aceasta din urmă îşi îndeplineşte obligaţiile[5]. Criza financiară declanşată în octom-brie 2008 a generat numeroase incertitudini privind garantarea depozitelor în Uniunea Europeană. În acest context, s-au luat măsuri de consolidare a acoperirii depozi-telor, prin creşterea nivelului minim de garantare şi prin punerea bazelor unui cadru comunitar de garantare a depozitelor. Într-o primă fază, este adoptată Directiva 2009/14/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 11 martie 2009 de modi-ficare a Directivei 94/19/CE privind sistemele de garantare a depozitelor, în ceea ce priveşte plafonul de garantare şi 
termenul de plată a compensaţiilor. După care este adoptată Directiva 2014/49/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din16 aprilie 2014 privind schemele de garantare a depozitelor. Această Directivă nu modifică dar înlocuieşte Directiva 94/19/CE şi a intrat în vigoare în iunie 2014. 

Garantarea depozitelor bancare în Republica Moldova: structura şi mijloacele 
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financiare. SGD în Republica Moldova este instituit odată cu Legea „Privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar” nr. 575-XV, adoptată de Parlament la 26.12.2003 şi publicată în Monitorul Oficial nr.30-34/169 din 20.02.2004[6]. Legea a intrat totalmente în vigoare la 1 iulie 2004 şi are ca obiect garantarea depozitelor persoanelor fizice din băncile autorizate de Banca Naţională a Moldovei. La sfârşitul anului 2010 Parlamentul Republicii Moldova a modificat Legea privind garantarea depo-zitelor persoanelor fizice în sistemul bancar prin Legea nr. 241 din 24.09.2010 pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative.  În baza Legii nr. 575-XV din 26.12.2003, la 1 iulie 2004 a fost constituit Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar. Fondul este constituit ca persoană juridică de drept public şi are ca obiect, în condiţiile şi în limitele prevăzute de lege, garantarea depozitelor persoanelor fizice din băncile autorizate de Banca Naţională a Moldovei. Organul de admi-nistrare şi supraveghere al Fondului este Consiliul de administraţie, membrii căruia sunt aprobaţi prin Hotărâri ale Parla-mentului Republicii Moldova.  

 Figura 1. Structura organizatorică a Fondului de garantare a depozitelor  în sistemul bancar Sursa: Pagina oficială a Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar  
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La formarea mijloacelor Fondului sunt admise şi obligate să participe băncile autorizate de Banca Naţională a Moldovei. Mărimea obligaţiei Băncii faţă de deponent se calculează prin însumarea tuturor depozitelor acestuia, inclusiv a dobânzilor datorate şi neplătite la data constatării indisponibilităţii depozitelor. Conform art. 14(1), în cazul în care Fondul a acumulat, pentru plata depozitelor garantate, mijloace care echivalează cu 7% din totalul depozitelor garantate înregistrate în sistemul bancar la ultima dată gestionară, Consiliul de administraţie poate decide suspendareaplăţiicontribuţiilortrimestriale.Ca excepţie, Fondul poate beneficia de împrumuturi de la Ministerul Finanţelor. În calitate de alte venituri ca sursă de formare a Fondului Legea indică veniturile din 

activitatea investiţională a Fondului şi subvenţiile bugetare. În conformitate cu art. 35 (2) al Legii nr. 575-XV din 26.12.2003, Fondul, în termen de 4 luni de la încheierea anului financiar, va da publicităţii raportul financiar anual.  Ultimul asemenea Raport disponibil este de pe anul 2014, unde se precizează că din momentul constituirii Fondului au fost acumulate mijloacele financiare destinate garantării depozitelor persoanelor fizice în suma totală de 262.0 mil. lei, inclusiv:  a) contribuţii iniţiale şi cele trimestriale ale băncilor licenţiate - 181.3 mil. lei;  b) venituri obţinute din activitatea investi-ţională a Fondului - 79.7 mil. lei;  c) mijloace neutilizate destinate cheltuielilor curente - 1 mil. lei[7].  
 

 Figura 2. Structura încasărilor mijloacelor destinate garantării depozitelor, %. 
Sursa: FGDSB. Raport de Activitate pentru anul 2014, p. 18. 
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Conform art. 9 (3) al Legii nr. 575-XV din 26.12.2003, Fondul poate investi mijloacele financiare disponibile numai în titluri emise de Guvern sau de Banca Naţională a Moldovei.  

 Figura 3. Structura portofoliului investiţional al FGDSB, la situaţia din 31.12.2014 
Sursa: FGDSB. Raport de Activitate pentru anul 2014, p. 20.  Fondul garantează depozitele ce au forma unui sold creditor care rezultă din fondurile existente în conturile persoanelor fizice sau din situaţii tranzitorii create prin operaţiuni bancare, ce urmează a fi restituit de către bancă în condiţii legale şi contractuale aplicabile, precum şi cele ce au forma unei datorii către o persoană fizică, reprezentată printr-un titlu de creanţă emis de Bancă. Nu sunt considerate depozite soldurile creditoare care servesc drept garanţie operaţiunilor efectuate de Bancă în numele deponentului. Depozitele persoanelor fizice care desfăşoară activitate de întreprin-zător nu cad sub incidenţa Legii. 

Plafonul de garantare a depozitelor (suma maximă plătibilă unui deponent) a fost stabilită iniţial la valoarea de 4.500 lei moldoveneşti. După modificările aduse în anul 2010, plafonul de garantare a depozitelor este 6.000 lei moldoveneşti, indiferent de numărul şi mărimea depozitelor sau valuta în care s-au constituit la Bancă. Acest plafon poate fi modificat prin hotărâre a Consiliului de administraţie al Fondului pentru a fi ajustat la mărimea mijloacelor financiare disponibile ale Fondului. 
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 Tabelul 2. Evoluţia mijloacelor financiare destinate garantării depozitelor persoanelor fizice, mii lei 
Indicator 2004-2011 2012 2013 2014 TOTAL 

Contribuţiiiniţiale 7,404.8 - - - 7,404.8 
Contribuţiitrimestriale 102,307.8 

21,752.6 
23,842.5 

26,011.5 
173,914.4 

Total mijloaceîncasate de la bănci 109,712.6 21,752.6 23,842.5 26,011.5 181,319.2 Venitdinactivitateainvestiţională 47,553.6 14,049.9 
7,349.3 10,742.7 

79,695.5 
Mijloaceneutilizatedestinatecheltuielilorcurente 602.1 189.6 101.8 77.2 970.7 
Alteîncasări 3.0 - - - 3.0 Platadepozitelorgarantate (48,091.8) (1,990.2) (14.6) (7.8) (50,104.4) Total mijloacedestinategarantăriidepozitelor 109,779.6 34,001.9 31,279.0 36,823.6 211,884.0 

Sursa: FGDSB. Raport de Activitate pentru anul 2014, p. 17.  De la constituirea Fondului de garantare a depozitelor, la 1 iulie 2004, şi până la sfârşitul anului 2014, au fost plătite depozitele garantate în urma retragerii licenţei de activitate a două bănci în suma totală de 50.1 mil. lei, inclusiv:  
 în anul 2011 depozitele garantate la B.C. ”Investprivatbank” S.A. – 48.1 mil. lei; 
 în anii 2012-2014 depozitele garantate la B.C. ”Universalbank” S.A. – 2.0 mil. lei[7].  Prin urmare, mijloacele Fondului disponibile la sfârşitul anului 2014 constituie 211.9 MDL sau 7.8 la sută din totalul depozitelor garantate înregistrate în sistemul bancar, depozitele persoanelor 

fizice constituind 34,590.7 MDL în 2014[7]. Când Banca Naţională a instituit administraţie specială la BEM, Banca Socială şi Unibank, exista deja Hotărârea Guvernului nr.938 din 13 noiembrie 2014 „Cu privire la asigurarea stabilităţii macroeconomice în contextul conjuncturii regionale”, prin care se acceptă propunerea Comitetului Naţional de Stabilitate Financiară de acordare, în caz de necesitate, de către Banca Naţională a Moldovei băncilor licenţiate, a creditelor de urgenţă în sumă de până la 9500 milioane lei, în vederea asigurării stabilităţii sistemului financiar şi de emitere a garanţiei (garanţiilor) de stat pentru garantarea 
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creditelor de urgenţă acordate de Banca Naţională a Moldovei[8, art.1]. Conform documentului, mijloacele persoanelor fizice sunt primele din lista acelor pierderi acoperite de către creditele de urgenţă acordate de Banca Naţională a Moldovei şi garantate de Guvernul Republicii Moldova [8, art.6]. După care, la 27 martie 2015, Guvernul mai adoptă o Hotărâre secretă prin care acordă garanţii pentru alte câteva miliarde de lei, cel puţin Premierul RM nu a infirmat acest lucru în şedinţa plenară a Parlamentului din 7 mai, făcând ca garanţiile acordate pe aceste credite bancare să ajungă la echivalentul a 15% din PIB. Astfel, Fondul de garantare a depozitelor investeşte în active financiare de stat în valoare de cca 200 milioane MDL, în timp ce Guvernul se obligă să emită valori mobiliare de stat pentru a substitui o garanţie de cca 15 miliarde MDL.  
Dezvoltarea SGD în Republica Moldova în contextul integrării europene. Dezvoltarea SGD în Republica Moldova în cadrul mai larg de asigurare a stabilităţii financiar-bancare este legată de procesul de integrare europeană, implicit de Acordul de Asociere RM-UE. Integrarea europeană şi reformele conexe reprezintă o oportunitate (poate ultima) de modernizare instituţională şi reforme structurale în Republica Moldova, implicit un mecanism de ajustare a serviciilor financiare la normele şi standardele Uniunii Europene. În altfel de condiţii, mai bine de două decenii de tranziţie trădează faptul că clasa noastră politică se împotriveşte reformelor structu-

rale, instabilitatea sistemului bancar din ultimele luni reprezintă cel mai evident exemplu, în timp ce mecanismele exogene promovate de Uniunea Europeană sunt singurele relevante pentru asemenea reforme. Titlul IV al Acordului de Asociere – Cooperarea în sectorul economic şi alte sectoare – precizează la Capitolul 2 că Republica Moldova va depune eforturi pentru a crea o economie de piaţă funcţională şi va ajusta treptat politicile sale la politicile UE [9, art. 24(2)]. La Capitolul 9 al Titlului IV, numit sugestiv Servicii financiare, se precizează că Republica Moldova va armoniza legislaţia sa cu actele legislative ale UE şi documentele internaţionale la care se face referinţă în Anexa XXVIII-A din Acordul de Asociere, în conformitate cu prevederile respectivei Anexe [9, art. 61]. Printre alte norme şi directive prevăzute în Anexa XXVIII-A pe care Republica Moldova se obligă să le transpună în legislaţia naţională, este şi 
Directiva 94/19/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 30 mai 1994 privind sistemele de garantare a depozi-
telor. Totodată, în Anexă este stipulat şi un calendar exact al implementării şi anume: dispoziţiile din prezenta Directivă, cu excepţia dispoziţiei referitoare la nivelul minim de compensare pentru fiecare deponent prevăzut în articolul 7 din prezenta directivă, vor fi puse în aplicare în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord. Prevederea referitoare la nivelul minim de compensare pentru fiecare 
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deponent prevăzut la articolul 7 din prezenta directivă va fi pusă în aplicare în termen de 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord[9, Anexa XXVIII A]. Prin urmare, în următorii 10 ani, Republica Moldova are o „foaie de parcurs” pe care s-a angajat să o parcurgă semnând Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană şi, drept consecinţă, are de implementat standardele comune existente în UE privind SGD. Din moment ce Acordul de Asociere face trimitere la Directiva 94/19/CE, obli-gaţiile Republicii Moldova în domeniul 

SGD vor însemna transpunerea în legislaţia naţională a Directivei 2009/14/CE precum şi a Directivei 2014/49/CE, care modifică şi, respectiv, înlocuieşte pe prima.  Noul cadru legal necesar de implementat conform Directivelor CE se referă, înainte de toate, la nivelul minim de compensare pentru fiecare deponent, altfel spus plafonul de garantare a depozitelor. Începând cu anul 2010, acest plafon a fost majorat până la 100.000 €  pentru toate statele membre ale UE, exceptând Irlanda unde garantarea depozitelor este nelimitată.  
 Tabelul 3. Evoluţia plafonului de garantare a depozitelor în Uniunea Europeană 

Anul instituirii 1994 2009 2010 Plafonul de Garantare 20.000 € 50.000 € 100.000 € 
Sursa: Site-ul oficial al Uniunii Europene  Dincolo de plafonul de garantare, care trebuie majorat de la 6.000 MDL până la 100 000 € în următorii 10 ani, există şi alte dispoziţii relevante ale legislaţiei europene pentru dezvoltarea SGD în Republica Moldova, printre care: 

 Sub incidenţa legii de garantare a depozitelor bancare vor trebui incluse nu doar persoanele fizice dar şi societăţile. Printre alte depozite protejate stipulate în Directivele europene se numără: 
- sistemele de pensii ale întreprinderilor mici şi mijlocii. 
- depozitele autorităţilor publice cu bugete mai mici de 500 000 €. 

- depozitele de peste 100 000 € pentru anumite scopuri locative şi sociale. 
 Va trebui să fie scurtat, până în anul 2024, termenul de plată din Fondul de garantare a depozitelor bancare. Depu-nătorii vor fi ramburs aţi în termen de 

maximum 20 de zile lucrătoare, înce-
pând de la jumătatea anului 2015. Acest termen va fi redus treptat la 7 zile 
lucrătoare, până în 2024. 

 Vor trebui să fie introduse mecanisme de finanţare ex ante stabilite, în general, la 0,8% din depozitele garantate. 
 Fondul de garantare a depozitelor va trebui să îmbunătăţească informaţiile pentru depunători, implicit să prezinte 
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Rapoarte trimestriale şi anuale operative. Spre exemplu, deocamdată nu există date publice pentru situaţia anului 2014, anul în care au dispărut bani de la trei instituţii bancare, inclusiv de la Banca de Economii unde sunt cele mai multe depozite bancare.  
Concluzii şi recomandări: 
 SGD reprezintă unul dintre instrumen-tele importante ale sistemelor financiar-bancare contemporane, care a apărut şi s-a dezvoltat împreună cu întregul sistem, în timp ce garantarea explicită a depozi-telor a devenit opţiunea preferată, compa-rative cu protecţia implicită a depozitelor. 
 Dintre 188 de state membre FMI, 112 aveau la sfârşitul anului 2013 garantări explicite ale depozitelor bancare (59%), spre deosebire de 84 de ţări în 2003. Totodată, aproximativ 84% dintre statele dezvoltate au garantări explicite ale depozitelor bancare. 
 Un sistem de garantare a depozitelor clarifică obligaţiile autorităţilor faţă de deponenţi (sau, dacă este un sistem privat, faţă de membri), limitează sfera deciziilor discreţionare, poate întări încrederea publicului, ajută la menţinerea controlului asupra costurilor aferente soluţionării situaţiilor de intrare în dificultate a băncilor şi poate furniza ţărilor o procedură ordonată de rezolvare a falimentelor bancare şi un mecanism pentru bănci de finanţare a costurilor falimentelor.  

 În situaţii de criză, implicit în cazul ciclurilor repetate proprii economiei capitaliste, creşte importanţa SGD pentru deponenţii în instituţiile de creditare şi pentru stabilitatea financiară în ansamblul său. 
 Pentru a fi eficient şi a evitata distorsiunile care pot conduce la hazard moral, un sistem de garantare a depozitelor trebuie să facă parte dintr-un sistem de instituţii de asigurare a stabilităţii financiare bine construit, proiectat şi implementat. Trebuie să existe o repartizare a competenţelor între executive, împrumutătorul de ultimă instant şi fondul de garantare a depozitelor. 
 În Republica Moldova, SGD este instituit prin Legea nr. 575-XV „Privind garanta-rea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar” şi instituirea Fondului de garantare a depozitelor bancare la 1 iulie 2004.  
 La sfârşitul anului 2014, mijloacele Fondului de garantare a depozitelor bancare constituiau211.9 MDL sau 7.8 la sută din totalul depozitelor garantate înregistrate în sistemul bancar. 
 Începând cu anul 2010, plafonul de garantare a depozitelor este 6.000 lei moldoveneşti, indiferent de numărul şi mărimea depozitelor sau valuta în care s-au constituit la Bancă. Fondul garantează depozitele ce au forma unui sold creditor care rezultă din fondurile existente în conturile persoanelor fizice sau din situaţii tranzitorii create prin operaţiuni 
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bancare, ce urmează a fi restituit de către bancă în condiţii legale şi contractuale aplicabile, precum şi cele ce au forma unei datorii către o persoană fizică, reprezentată printr-un titlu de creanţă emis de Bancă. 
 SGD din Republica este subdezvoltat, de altfel ca şi întregul sistemul financiar-bancar, iar faptul că Guvernul a justificat prin protejarea deponenţilor oferirea garanţiei (garanţiilor) de stat pentru garantarea creditelor de urgenţă acordate de Banca Naţională a Moldovei, care majorează datoria publică cu 15% din PIB, este un argument suficient pentru o reformă profundă a sistemului de garantare a depozitelor. 
 Reforma SGD din Republica Moldova în termenii dezvoltării unui sistem de garantare modern şi eficient reprezintă un proces complex şi etapizat, care trebuie să cuprindă printre altele următoarele elemente: 
 Realizarea precondiţiilor externe pentru o bună funcţionare a siste-mului de garantare a depozitelor şi anume:  

- un cadru legal şi un regim de răspundere şi de comunicare publică bine dezvoltate; 
- guvernanţa solidă a entităţilor responsabile de asigurarea stabili-tăţii financiare; 
- supraveghere şi reglementare prudenţială solide; 
- evaluarea permanentă a econo-miei şi a sistemului bancar. 

 Realizarea prevederilor Acordului de Asociere UE-RM, în mod special a prevederilor din Anexa XXVIII-A referitoare la transpunerea în legislaţia naţională a Directivei 2014/49/CE  privind schemele de garantare a depozitelor, implicit: 
- Majorarea etapizată a plafonului de garantare până la 100.000 €. 
- Garantarea depozitelor pentru persoane fizice, IMM-uri şi AP. 
- Micşorarea termenului de plată din Fondul de garantare a depozitelor bancare. 
- Transparenţa informaţiei legate de activitatea Fondului de garantare etc. 

 Majorarea plafonului de garantare trebuie să fie completată şi de  alte măsuri de mărire a stabilităţii sectorului bancar din Republica Moldova, pentru a reduce riscurile de insolvabilitate a băncilor. Pe termen mediu, este importantă şi stabilirea unei legături directe între nivelul de performanţă a băncilor şi mărimea contribuţiilor (astfel încât banca care îşi asumă un comporta-ment de risc mai mare în activitatea sa de creditare – să facă o contribuţie procentuală mai mare decât o bancă cu comportament mai prudent, şi astfel cu risc mai mic de insolvabilitate 
şi utilizare a fondului comun de către deponenţii săi). 

 Majorarea de la 7% la 20% a mijloacelor Fondului de garantare 
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din totalul depozitelor garantate, după care Fondul poate suspenda colectările obligatorii de la bănci. Ţinând cont de nivelul mic al plafonului garantat, numărul neîn-semnat de bănci constituitoare al Fondului, imprevizibilitatea influ-enţei crizei financiare mondiale 

asupra sistemului financiar-bancar al ţării, „comportamentul” din ultimul timp a raportului de curs valutar al leului faţă de principalele valute mondiale, devine cert că această limită de 7% poate fi insuficientă în cazul declanşării unei crize de proporţie.  
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