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Observator de politici publice
Politici responsabile pentru dezvoltare durabilă

ratelor dobânzilor bancare, mărirea pierderilor financiare,
care au dus la majorarea tarifelor şi creşterea datoriilor la
produsele cu tarife reglementate, reducerea capacităţii
de cumpărare a populaţiei, etc. demnitarul nu a spus
nimic, care insista pe decizia secretă din 7 noiembrie
2014 de acordare a primei tranşe de 9,5 miliarde lei din
Documentul a fost realizat în cadrul proiectului cele peste 14 oferite de BNM băncilor fraudate.
„Consolidarea statului democratic şi de drept: contribuţia Şi totuşi, în toamna anului 2016, când proiectul de
societăţii civile” susţinut financiar de Ambasada Regatului convertire a garanţiilor în datorie de stat a fost aprobat de
Olandei la Bucureşti prin Programul Fondului de Guvern, în declaraţiile guvernanților era mult optimism
responsabilitate. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu vis-vis de recuperările ce urmau a fi efectuate şi cei care,
reflectă neapărat poziţia finanţatorilor.
de fapt, vor suporta povara datoriilor. Mihai Ghimpu era
sigur că cetăţeanul de rând nu va plăti datoria direct:
”Povara nu va fi pusă chiar pe umerii oamenilor, pentru
Recuperarea ”miliardelor fraudate”: între declaraţii că nu se ia direct din buzunarul lor. Banii în loc să
şi realităţi
meargă la reparaţii de grădiniţe şi şcoli sau la majorarea
După convertirea miliardelor extrase din sectorul bancar, pensiilor, vor fi întorşi Băncii Naţionale. Banca 2Naţională
inclusiv din Banca Naţională a Moldovei, în datorie este agent economic, fiindcă plăteşte impozite” . Andrian
internă de stat (prin asumarea răspunderii Guvernului Candu făcea şi el prognoze optimiste la acel moment,
Filip, în octombrie 2016) au fost lansate o serie de precum că în doi-trei ani vor fi recuperate miliardele
declaraţii publice privitor la recuperarea fondurilor fraudate.
fraudate. De la declaraţii oficiale cu previziuni de Între timp, sub presiunea declaraţiilor Preşedintelui
recuperare a mijloacelor în timp până la relatări despre Parlamentului şi a Prim-ministrului, pe pagina web a
fonduri deja recuperate.
Ministerului Finanţelor a fost inserată o rubrică specială
3
Andrian Candu, preşedintele Parlamentului, afirma în ”Recuperarea activelor fraudate” cu un tabel (”contor”)
decembrie 2015 că ”zilnic, sunt recuperate anumite care ar fi o evidenţă a ”recuperării mijloacelor fraudate în
sume din banii furaţi din cele trei bănci cu probleme, timp real”. Este de remarcat că informaţia în cauză nu
aflate în proces de lichidare”1. Totodată, Candu declara este generată de minister, ci este preluată de la
că „autorităţile vor să găsească o modalitate de a arăta administratorii procedurilor de lichidare a Băncii de
progresul zilnic în procesul de recuperare a banilor furaţi Economii, Băncii Sociale şi UniBank. Administratorii
din bănci”. În ce priveşte convertirea garanţiilor în datorie respectivi sunt angajaţi ai BNM.
de stat, Candu a catalogat-o ”drept speculaţii”, potrivit Chiar dacă acest tabel este întitulat ”Recuperarea
cărora 13 miliarde de lei vor fi transformaţi în datorie activelor fraudate”, informaţiile din el reflectă, de fapt,
publică şi puşi pe seama contribuabililor. "Abia la sfârşit acumularea și rambursarea mijloacelor financiare de
urmează să tragem linia şi să vedem care este datoria şi către administratorii proceselor de lichidare pentru
cât va intra în bugetul de stat. De aceea, să zicem astăzi stingerea creditelor de urgenţă oferite de BNM, atât în
că s-a furat un miliard şi că totul este lăsat pe seama perioada între eliberarea creditelor de urgenţă până la
cetăţeanului, este o speculaţie", insista Candu. Asta chiar convertirea garanţiilor în datorie de stat, cât şi în perioada
dacă recunoştea la acel moment, că impactul fraudelor de după convertire, când mijloacele urmau să fie
bancare asupra economiei a fost considerabil: ”Este încasate în bugetul de stat. Astfel, am putea conchide că
vorba despre o sumă echivalentă cu 13 la sută din autorităţile confirmă indirect, că creditele de urgenţă
Produsul Intern Brut, scoasă din rezervele Băncii oferite de BNM cu garanţia Guvernului în 2014 şi
Naţionale, şi aruncată pe piaţă, fără să fie acoperită din 2015, în esenţă şi procedural, sunt ”active fraudate”
punct de vedere economic”. Despre consecinţele de la BNM, extrase din rezervele valutare ale BNM, iar
economice: creşterea preţurilor şi, respectiv, a nivelului ulterior – recuperate parţial din proceduri de lichidare a
inflaţiei, fluctuaţiile ratelor de schimb valutar şi creşterea
Observatorul de politici publice cuprinde analiza unor
proiecte de acte legislative şi normative de sensibilitate
publică din agendele Executivului şi Legislativului din
Republica Moldova, precum şi a unor informaţii publice,
în scopul identificării potenţialelor riscuri pentru interesul
public.
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celor trei bănci şi prin convertirea în datorie de stat recuperat fizic peste 1 miliard de lei, bani care urmează
internă până în 2042. Nu din investigarea şi recuperarea să fie redirecţionaţi pentru cumpărarea hârtiilor de
activelor obţinute infracţional.
valoare de la Banca Naţională, pentru a nu plăti şi
Încă în noiembrie 2016 guvernatorul BNM, Sergiu dobânda pe ele”. Statistica oficială constată, însă, că nici
Cioclea, a declarat în Parlament că din suma totală de o răscumpărare de valori mobiliare n-a avut loc, cu
credite acordate de către BNM, cu garanţia Guvernului excepţia primelor 50 milioane lei, stinse conform
(14,1 miliarde lei), s-a reuşit recuperarea a 833 milioane graficului în octombrie 2017.
lei de la cele trei bănci în proces de lichidare4. Dintre ele,
209 milioane lei de la BEM, 336 milioane lei – de la
Banca Socială şi 290 milioane lei de la Unbank.
Mijloacele respective au fost încasate de către
administratorii de lichidare, angajaţi ai BNM. Respectiv,
din suma creditelor acordate de către BNM a mai rămas
de recuperat … 13,3 miliarde lei – exact suma convertită
în datorie de stat, care ar urma să fie încasată deja în
bugetul de stat pentru stingerea ulterioară a obligaţiunilor
faţă de BNM.

Pe de altă parte, investigarea fraudelor bancare şi
aplicarea strategiei de recuperare în baza materialelor
prezentate de companiile de investigaţii Kroll şi
Steptoe&Johnson deocamdată n-a început. Există
câteva argumente care confirmă aceste constatări:

 Legea cu privire la Agenţia de Recuperare a Bunurilor
Infracţionale (adoptată la începutul 2017) nu este
aplicată deocamdată, iar modificările la legea iniţială,
propuse de un grup de deputaţi, ar putea deforma
conceptul legii şi tărăgăna activitatea agenţiei.
În acest context, este de reţinut faptul că sumele întoarse
Respectiv, entitatea specializată care trebuie să se
de la cele trei bănci, până la momentul convertirii
ocupe cu recuperarea bunurilor infracţionale nu este
garanţiilor în datorie internă de stat (iar, conform unor
funcţională;
informaţii neoficiale, încă până la pornirea procedurilor de
 Regulamentul privind evaluarea, administrarea şi
lichidare a celor trei bănci, octombrie 2015), sunt
valorificarea bunurilor infracţionale (sechestrate)7
comparabile cu veniturile acestor bănci obţinute din
există doar la nivel de proiect pentru dezbateri publice
operaţiuni în piaţa valutară în primele cinci luni ale anului
şi, respectiv, nu există deocamdată o bază legală
2015. Deoarece oferirea a peste 14 miliarde de lei a fost
adecvată şi aplicabilă pentru recuperarea propriu-zisă
argumentă de autorităţi prin lipsa lichidităţilor la cele trei
a activelor şi mijloacelor de la beneficiarii fraudelor din
bănci, iar ulterior acestea au fost cele mai active în piaţa
sectorul bancar;
valutară – am putea concluziona că creditele de urgenţă
oferite de BNM au creat venituri celor trei bănci, care au  Nu există vre-o referinţă la mijloace recuperate în
urma investigării fraudelor din sectorul bancar nici în
dus la stingerea unei părţi din creditele oferite anterior de
rapoartele oficiale prezentate de Procuratura pentru
BNM, cu garanţia Guvernului. De fapt, ”recuperarea”
Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze
celor 833 milioane lei a generat pierderi financiare pentru
Speciale8;
persoane fizice şi juridice de la fluctuaţii valutare în urma
manipulării pieţei valutare (cu ajutorul resurselor BNM) în  Anumite declaraţii publice9 ale persoanelor cu funcţii
primele luni ale anului 2015.
de răspundere trezeşc bănuieli despre tărăgănarea
intenţionată a investigării fraudelor bancare şi
La situaţia din 31 decembrie 2017, din suma creditelor de
zădărnicirea aplicării strategiilor de recuperate, pe
urgenţă oferite de BNM (14,1 miliarde lei) se consideră
care le sugerează grupul de companii Kroll şi
rambursată suma de 1,1 miliarde lei5. Respectiv, din
Steptoe&Johnson;
această sumă, 789 milioane au fost rambursate BNM de
către cele trei bănci până în octombrie 2016 (momentul  BNM a declarat oficial că ”cel de-al doilea raport de
convertirii garanţiilor de stat în datorie de stat), iar restul
investigaţie al companiilor Kroll şi Steptoe & Johnson
de 291 milioane lei – după octombrie 2016, în bugetul de
a fost transmis, împreună cu sinteza, Băncii Naţionale
stat. Ministerul Finanţelor mai arată că datoria de 13,3
a Moldovei, care îl va analiza cu scopul identificării
miliarde lei creată prin convertirea garanţiilor în octombrie
carenţelor din sistem şi aplicării măsurilor de rigoare.
2016 s-a redus către 31 decembrie 2017 doar cu 50
Niciun demnitar sau oficial nu a avut acces la raportul
milioane lei, iar deservirea datoriei respective a costat
propriu-zis, iar sinteza a fost făcută publică. La
bugetul de stat 618 milioane lei în 2017.
începutul anului viitor în Republica Moldova urmează
să vină reprezentanţii Kroll şi Steptoe & Johnson
Această informaţie nu se potriveşte cu declaraţiile
pentru o sesiune de lucru pe marginea raportului de
oficialilor, care aduc şi mai multă confuzie în spaţiul
investigaţie. În cadrul misiunii, consorţiul internaţional
public6. Astfel, Preşedintele Parlamentului, care insista în
va transmite organelor de anchetă din Republica
septembrie 2016 că „nu vom recupera „miliardul furat” în
Moldova datele operative referitoare la urmărirea
25 de ani, ci în 2-3 ani”, deja în 2017 opera cu fraze mai
fondurilor fraudate, inclusiv lista beneficiarilor
puţin determinate, dar la fel de rupte de realitate: ”Dar nu
contează cifra, ci progresul, iar la ora actuală am
7
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https://www.mold-street.com/?go=news&n=5344
5
Scrisoarea Ministerului Finanţelor nr. 10/2-3/1/419 din 23.01.2018
6
http://agora.md/stiri/35225/candu--despre-recuperarea-miliardului-furat-vadura-poate-putin-mai-mult-de-2-3-ani--dar-cu-siguranta-nu25?fb_comment_id=1424997554242527_1425046234237659#f10194dc441c
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http://www.transparency.md/2018/01/11/observatorul-de-politici-publice-nr-2/
https://www.publika.md/circa-95-de-milioane-de-lei-recuperate-de-pccocs-dela-cei-care-au-fost-vizati-in-dosarele-trimise-in-judecata_2993275.html
9
http://agora.md/stiri/40571/pavel-filip--despre-raportul-kroll-2-90-dintrenumele-care-apar-in-raport--sunt-ale-unor-oameni-onesti
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prezumaţi”10. Respectiv, investigaţiile abia ar trebui să
urmeze, la fel şi eventualele recuperări, dacă
autorităţile vor da dovadă de respect faţă de lege,
societate, instituţii ale statului şi munca companiilor
angajate pentru care autorităţile au plătit bani publici.
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Autorităţile locale: o nouă instrucţiune privind
emisiunea şi modul de înregistrare a obligaţiunilor
emise de autorităţile locale
Context
Conform Legii privind finanţele publice locale
nr. 397/200314, autorităţile publice locale (APL) sunt în
drept să contracteze împrumuturi pentru cheltuieli
curente şi împrumuturi pentru cheltuieli de capital.
Autorităţile executive (primăriile), în baza deciziilor
autorităţilor reprezentative şi deliberative (consiliile
locale), pentru finanţarea cheltuielilor curente, au
dreptul:

În acest context este de menţionat că Transparency
International – Moldova a solicitat recent de la Ministerul
Finanţelor o serie de informaţii despre încasarea
mijloacelor financiare de către administratorii de lichidare
a BEM, BS şi Unibank, precum şi despre utilizarea
mijloacelor. Având în vedere răspunsul ministerului11
precum că acesta ”… este în imposibilitate de a descifra
originea şi sursele de recuperare”, ar fi cazul ca
administratorii proceselor de lichidare a celor bănci să  să angajeze împrumuturi, cu termen de rambursare în
ofere informaţii precise despre fondurile recuperate,
acelaşi an bugetar, de la instituţii financiare şi de la alţi
originea şi provenienţa acestora, gestionarea soldurilor
creditori atât din ţară, cât şi de peste hotare;
(inclusiv în care conturi şi unde sunt păstrate), deciziile
referitor la repartizarea între creditori a mijloacelor  să angajeze de la bugete sau să acorde bugetelor
gestionate prin contul unic trezorerial (CUT), pe bază
acumulate, inclusiv Ministerul Finanţelor, etc.
contractuală,
împrumuturi
pentru
acoperirea
Între timp, pornind de la declaraţiile politice contradictorii,
decalajelor temporare de casă, cu termen de
anumite mijloace media au prezentat informaţii eronate
rambursare în acelaşi an bugetar.
despre „recuperările de miliarde” în anul 2017. Astfel, au
fost difuzate informaţii că spre finele 2017 ar fi fost Totodată, pentru cheltuieli de capital, autorităţile
recuperate deja peste 2 miliarde de lei la bugetul de executive, în baza deciziilor autorităţilor reprezentative şi
stat12. Ulterior, sursa citată a lichidat ştirea iniţială, dar tot deliberative, au dreptul:
această sursă raporta rambursarea a 1,8 miliarde lei la  să contracteze împrumuturi pe termen scurt şi pe
termen lung pentru cheltuieli de capital de la instituţii
început de mai 201713. Aceste „gafe” (de însumare a
financiare şi de la alţi creditori atât din ţară, cât şi de
debitului cu creditul, a activelor cu pasivele, a încasării cu
peste hotare;
achitarea) ar putea fi şi o consecintă a plasării unor
informaţii confuze pe pagina web a Ministerului  să angajeze de la bugete sau să acorde bugetelor
Finanţelor, care nu prezintă situaţia reală privind
gestionate prin CUT, pe bază contractuală,
recuperarea activelor fraudate, ci lasă loc de înterpretări
împrumuturi pentru a acoperi decalajele temporare de
şi dezinformează, în mare parte, publicul.
casă, cu scadenţă în acelaşi an bugetar;
 să acorde întreprinderilor municipale şi societăţilor
comerciale cu capital integral sau majoritar municipal
garanţii pentru împrumuturi pentru cheltuieli de capital
de la instituţii financiare şi de la alţi creditori atât din
ţară, cât şi de peste hotare.
Potrivit Legii cu privire la piaţa valorilor mobiliare
nr. 199/1998 şi Legii cu privire la finanţele publice locale
nr. 397/2003, APL pot contracta împrumuturi pe
termen scurt şi pe termen lung pentru cheltuieli
capitale cu emiterea de obligaţiuni, respectând regula
că pe teritoriul Republicii Moldova plăţile şi transferurile
ce ţin de cumpărarea şi răscumpărarea/stingerea
obligaţiunilor emise de autorităţile locale se efectuează în
monedă naţională.
Caricatură: A. Dimitrov
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https://anticoruptie.md/ro/stiri/premierul-filip-a-trisat-bnm-niciun-demnitar-sauoficial-nu-a-avut-acces-la-raportul-kroll-2
11
Scrisoarea Ministerului Finanţelor nr. 10/2-3/1/419 din 23.01.2018 expediată
la adresa TI-Moldova.
12
https://point.md/ro/noutati/economic/peste-doua-miliarde-de-lei-recuperatede-la-cele-3-banci-fraudate
13
https://www.publika.md/peste-18-miliarde-de-lei-au-fost-recuperate-de-lacele-trei-banci-fraudate_2968564.html

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) a elaborat
un proiect de Instrucţiune privind emisiunea şi modul de
înregistrare a obligaţiunilor emise de autorităţile publice
locale.
Argumente oficiale
CNPF relevă că, în prezent, emisiunea, circulaţia şi
stingerea obligaţiunilor emise de APL sunt reglementate
de un Regulament aprobat prin hotărârea CNPF nr. 13/3
14

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=312821
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din 07.04.201115. Dar, având în vedere clauzele art. 7 –
alin (2) şi art. 8 din Legea nr. 171/2012 privind piaţa de
capital16, a apărut necesitatea revizuirii cadrului normativ
actual, ţinând cont de particularităţile legislaţiei privind
administraţia şi finanţele publice locale (Legea 436/2006
privind administraţia publică locală, Legea 397/2003
privind finanţele publice locale, Legea 419/2006 cu privire –
la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi
recreditarea de stat).
Prevederile proiectului
Proiectul cuprinde 4 capitole.

documentelor ce demonstrează necesitatea şi
eficienţa emisiunii (studiu de fezabilitate), pornind de
la scopul împrumutului (finanţarea proiectelor de
investiţii capitale/a programelor de dezvoltare sau
refinanţarea datoriei pe termen lung contractată
anterior în aceste scopuri);
actelor ce confirmă că volumul obligaţiunilor
preconizate, de rând cu rambursarea sumei
principale, achitarea dobânzilor şi altor plăţi aferente,
se înscriu în limitele prevăzute de art. 14 (4) din
Legea privind finanţele publice locale17.

Primul capitol – prevederi generale, stabileşte obiectivul
instrucţiunii, subiecţii care cad sub incidenţa acesteia,
noţiuni şi definiţii. Potrivit proiectului, obligaţiunea
reprezintă titluri financiare de împrumut pe termen scurt
şi lung, emise de APL, care atestă un drept al
deţinătorului obligaţiunii de a primi de la emitent valoarea
nominală sau valoarea nominală şi dobânda aferentă în
mărimea şi termenii stabiliţi în decizia de emitere a
obligaţiunilor. Rambursarea la scadenţă este garantată
prin veniturile proprii ale unităţilor administrativ-teritoriale.
Obligaţiunile emise de APL pot fi:

Proiectul stabileşte un set minim de elemente obligatorii
care trebuie să se conţină în decizia emitentului:

 obligaţiuni cu discount – emise la un preţ mai mic
decât valoarea nominală. Valoarea obligaţiunii este
plătită, de regulă, deţinătorului acesteia la scadenţă.
Dobânzile nu se achită periodic, ci sunt capitalizate şi
achitate la scadenţă, odată cu rambursarea sumei
împrumutate. Aceste obligaţiuni se emit, de regulă, pe
termen scurt (mai mic de un an);

 perioada de rambursare;

 obligaţiuni cu dobândă – obligaţiuni ale căror preţ de
emisie coincide cu valoarea lor nominală, care, de
regulă, se rambursează la scadenţă şi generează
venituri din dobânzi, plătite deţinătorului periodic.
Proiectul instrucţiunii admite emiterea obligaţiunilor cu
acoperire (în baza garanţiilor/veniturilor proprii ale unităţii
teritorial-administrative) şi obligaţiuni fără acoperire
(emise în volum ce depăşeşte veniturile proprii ale UTA).
Obligaţiunile
obligatorii:

trebuie să

conţină

câteva elemente

 valoarea nominală (divizibilă la 100 lei);
 preţul de emisie pentru obligaţiunile cu discount;
 dobânda pentru obligaţiunile cu dobândă;
 periodicitatea plăţii dobânzii;

 suma totală a emisiei şi valoarea nominală a unei
obligaţiuni;
 forma de achitare a unei obligaţiuni (discount sau
dobândă);
 rata dobânzii, metoda de determinare şi termenul de
achitare a dobânzii;
 preţul de emisie, în cazul când e diferit de valoarea
nominală;
 scopul pentru care este contractat împrumutul.
Decizia emitentului de obligaţiuni pe termen lung (mai
mare de un an) trebuie să fie coordonată, până la
adoptarea acesteia, cu Ministerul Finanţelor.
Întrucât legislaţia obligă APL să-şi onoreze
angajamentele ce ţin de emiterea obligaţiunilor din contul
veniturilor (din bugetul UAT)18, acestea trebuie să fie în
drept să emită doar obligaţiuni cu acoperire. Iar actele de
contractare a împrumutului prin emisie de obligaţiuni
trebuie să conţină clauze referitor la obligativitatea
rambursării împrumutului, după caz, achitării dobânzilor
aferente acestui împrumut, exclusiv din veniturile
bugetului respectiv. În contractul de împrumut nu pot fi
invocaţi Guvernul sau autorităţile publice centrale în
calitate de garanţi ai rambursării datoriilor.
Proiectul prevede blocarea emiterii de către APL a
obligaţiunilor noi în cazul în care există restanţe/datorii la
deservirea obligaţiunilor emise anterior. În astfel de
situaţii se permite doar emiterea de obligaţiuni pentru
restructurarea şi achitarea obligaţiilor nestinse.

Emiterea de obligaţiuni se va face doar în formă
nominativă nematerializată şi doar în monedă naţională.
Iar achitarea/stingerea obligaţiunilor este admisă doar cu
 condiţiile de răscumpărare.
mijloace băneşti, achitarea în rate a acestora fiind
Emisiunea obligaţiunilor de către APL implică plăţi şi taxe interzisă.
pentru înregistrarea obligaţiunilor, care se percep conform
În capitolul trei sunt prezentate norme tehnice şi
Legii privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare.
logistice privind emiterea valorilor mobiliare. Astfel,
Capitolul doi conţine prevederi specifice ale emisiunii
obligaţiunilor de către APL. Decizia de emitere a 17 Documentele vor include clauze prin care autoritatea se obligă să
obligaţiunilor se va adopta de către autorităţile ramburseze împrumutul, să plătească dobânzile aferente (dacă contractul de
împrumut prevede achitarea dobânzilor) şi să onoreze garanţia acordată numai
reprezentative şi deliberative ale emitentului, în baza:
 termenul de circulaţie la data scadenţei;

15
16

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=339693
http://lex.justice.md/md/344790/

din veniturile bugetului respectiv. Contractele care nu conţin astfel de clauze se
consideră nule.
18
Legea privind finanţele publice locale 397/2003 şi Legea privind datoria
sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat 419/2006.
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emiterea de obligaţiuni poate fi realizată doar prin ofertă
publică19, etapele de emisiune fiind următoarele:

de anumite grupuri cu interese de afaceri sau politice
sau pentru a prelua datoriile create anterior de APL
prin convertirea lor în obligaţiuni emise şi cedate
acestor grupuri de interese. În acest sens este
necesară consolidarea capacităţilor APL în domeniul
gestionării angajamentelor financiare.

 adoptarea de către emitent a hotărârii despre
emisiunea de obligaţiuni;

 perfectarea de către emitent şi entitatea responsabilă
de evidenţa deţinătorilor de obligaţiuni a contractelor
 Admiterea prin această instrucţiune a emiterii
de prestare servicii financiare/ţinere a registrului;
obligaţiunilor fără acoperire sporeşte riscurile
 pregătirea şi aprobarea prospectului ofertei publice;
gestionării datoriilor şi obligaţiunilor APL şi
depăşeşte prevederile Legii privind finanţele publice
 aprobarea de către CNPF a prospectului ofertei
locale. Potrivit legii citate, contractarea împrumuturilor
publice de obligaţiuni;
pentru cheltuieli de capital cu emiterea de obligaţiuni
 deschiderea de către emitent a contului provizoriu în
este posibilă dacă suma totală a plăţilor anuale legate
sistemul trezorerial pentru acumularea mijloacelor
de deservirea datoriilor bugetelor UTA la
financiare în procesul plasamentului obligaţiunilor;
împrumuturile contractate sau garantate şi/sau care
 dezvăluirea informaţiei din prospectul ofertei publice;
urmează a fi contractate sau garantate nu va depăşi
20% din totalul veniturilor anuale ale bugetelor
 plasamentul obligaţiunilor;
respective. În acest sens, pentru a reduce riscurile
 întocmirea şi aprobarea de către emitent a raportului
gestionării datoriilor şi obligaţiunilor UTA, din proiectul
privind rezultatele emisiunii;
instrucţiunii trebuie exclusă posibilitatea emiterii
obligaţiuni fără acoperire.
 înregistrarea la CNPF a raportului privind emisiunea;
 închiderea contului provizoriu şi atragerea mijloacelor
în contul curent al emitentului;
Raportul TI-Letonia: Conexiuni - spălarea de bani
22
 ridicarea Certificatului înregistrării de stat a valorilor în Letonia şi rolul sectorului financiar
mobiliare de la CNPF, a hotărârii emitentului privind În ianuarie 2018, Transparency International - Letonia
emisiunea de obligaţiuni şi a listei subscriitorilor;
(TI-Letonia) a lansat un raport complex despre rolul
 introducerea înscrisurilor în Registrul deţinătorilor de companiilor şi instituţiilor letone din domeniul financiarbancar în spălarea banilor de origine ilegală. Conform
obligaţiuni, eliberarea extraselor din Registru.
Capitolul patru – dispoziţii finale, prevede obligativitatea acestuia, în baza mai multor investigaţii jurnalistice şi ale
aplicării instrucţiunii, nerespectarea prevederilor acesteia instituţiilor de drept, în ultimul deceniu sectorul bancar
leton a fost exploatat de câteva persoane şi entităţi din
va duce la răspundere conform legislaţiei.
spaţiul ex-sovietic, în mod spcial, pentru facilitarea
Riscuri identificate
spălării şi injectarea în sistemul financiar internaţional a
 Deşi anterior a existat un Regulament cu privire la cel puţin 20 de miliarde de euro, care reprezentaru
emisiunea, circulaţia şi stingerea obligaţiunilor emise fonduri ilicite obţinute din corupţie, delapidări şi din
de APL20, totuşi, până în prezent acestea n-au comerţ ilegal. Băncile letone au fost menţionate şi în
efectuat nici o emisie de obligaţiuni, chiar dacă cadrul unele dintre cele mai complexe scheme de spălare de
legal le impunea APL să emită obligaţiuni în cazul bani din Eurasia, fiind operaţionale în perioade extinse de
contractării împrumuturilor pentru cheltuieli capitale. timp – deseori ani în şir – şi implicând mii de companii
Investigaţiile jurnalistice au constatat astfel de abateri off-shore şi zeci de mii de tranzacţii financiare. Aceste
scheme au fost denumite ”spălătorii” (laundromats) de
admise de către autorităţile locale21.
către jurnaliştii de investgaţii din întreaga lume. Recent,
 Gradul de îndatorare a APL trebuie să fie obiect al
spălătoriile au fost folosite masiv de Rusia, Moldova şi
unei monitorizări permanente din partea instituţiilor
Azerbaijan, cu fonduri ilicite în sumă totală de circa 90
specializate (Ministerul Finanţelor, Curtea de Conturi,
miliarde euro doar din aceste ţări.
etc.), dar şi a societăţii şi comunităţilor. Este necesară
elaborarea unui set de indicatori economico-financiari Spălătoriile (laundromatele) au fost folosite de politicieni,
care să fie utilizaţi de toţi participanţii la procesul persoane publice, grupuri criminale organizate şi oameni
decizional, începând cu elaborarea studiilor de de afaceri pentru delapidări de fonduri, ascunderea
fezabilitate şi terminând cu monitorizarea eficienţei şi originii banilor, evitarea impozitării şi sancţiunilor, plata de
mite sau transferarea fondurilor din medii cu risc sporit de
stingerii împrumuturilor efectuate de către APL.
corupţie pe pieţe sigure şi jurisdicţii off-shore.
 Fundamentarea economico-financiară (studiu de
fezabilitate) a împrumuturilor este un element slab în Vulnerabilitatea la spălarea de bani a sectorului financiar
APL. Ar putea să apară încercări de a impune APL să din Letonia provine, în special, din riscurile majore de
contracteze împrumuturi pentru a le face dependente spălare de bani generate de modelul de business aplicat
de băncile din Letonia – exportul de ”servicii de logistică
19
financiară” (servicii TCS) către clienţi din ţările membre
Legea privind piaţa de capital nr.171/2012
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344790
20
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=339693
21
http://www.jc.md/cambia-coordonatorului/
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http://www.transparency.md/wpcontent/uploads/2018/01/Delna_Connections_18.1.pdf
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CSI. Acest model constă, în special, în atragerea
clienţilor din ţările CSI şi oferirea de conturi depozite pe
termen scurt pentru facilitarea tranzitului fondurilor în
sistemele financiare internaţionale. Statisticile atestă că
chiar dacă depozitelor non-rezidenţilor în băncile letone
au fost făcute, în mare parte, de persoane şi entităţi din
ţările CSI cu mari probleme de corupţie, acestea au
deţinut depozitele prin intermediari din off-shore –
majoritatea neoferind informaţii despre proprietarii şi
beneficiarii finali.

În Raport sunt expuse câteva aspecte importante privind
combaterea spălării banilor la nivel naţional, regional şi
internaţional:

În pofida riscurilor evidente care rezultă din acest model
de business, băncile letone n-au dezvoltat capacităţi
adecvate de combatere a spălării banilor pentru a
combate fenomenul. Aceasta a demonstrat-o ”spălătoria
rusească”, prin care mai bine de 20 miliarde de dolari
SUA de fonduri murdare au fost transferate ilegal din
Rusia în sistemul financiar internaţional, şi de ”furtul
bancar din Moldova”, prin care circa un miliard de dolari
SUA au fost furaţi din trei bănci, iar ţara a fost lipsită de
12% din PIB.

 ofertanţii de servicii de intermediere/logistică
financiară şi spălarea banilor în Letonia;

Responsabilitatea majoră pentru eşecul băncilor letone
de a combate spălarea banilor ţine de regulatorul
financiar leton, Comisia Pieţei Financiare şi de Capital
(CPFC), care nu a întreprins suficiente măsuri pentru a
se conforma regulilor de combatere a spălării banilor.
OECD a exprimat o îngrijorare deosebită faţă de faptul
că CPFC n-a efectuat nici o inspecţie a reprezentanţelor
băncilor letone amplasate în afara Letoniei pe parcursul
anilor, chiar dacă acceptanţa şi identificarea depozitelor
non-rezidenţilor a fost admisă de către reprezentanţele
băncilor letone din străinătate.
De fapt, majoritatea companiilor off-shore anonime cu
conturi în băncile letone şi implicate în activităţi ilegale pot
fi urmărite anume prin aceste reprezentanţe. Ele, direct
sau indirect, au facilitat şi au ajutat spălătorii de bani să
constituie structuri off-shore complexe şi să deschidă
conturi bancare în băncile letone partenere. Astfel,
reţelele corupte au avut posibilitate să legalizeze accesul
la sistemele financiare internaţionale, evitând verificări
complexe şi metodice, precum şi sancţiuni ulterior.
În 2017, o evaluare naţională a riscurilor de spălare a
banilor a identificat o serie de vulnerabilităţi în sectorul
serviciilor de intermediere financiară din Letonia care
vizează ofertanţii de servicii legale, consilierii fiscali şi
contabilii internaţionali:
–

 esenţa fenomenului spălării banilor şi problemele
generate de acest fenomen;
 standardele internaţionale şi europene în materie de
combatere a spălării banilor;
 spălarea banilor în spaţiul ex-sovietic şi rolul băncilor
din Letonia;

 măsurile recente întreprinse de către autorităţile
letone în domeniul cadrului regulator;
 recomandări de îmbunătăţire a politicilor publice.
Autorii au acordat atenţie şi studiului de caz – fraudelor
bancare din Republica Moldova. În context, a fost
evidenţiat rolul companiilor off-shore din jurisdicţia
britanică cu conturi în băncile din Letonia în ”furtul
secolului” din Moldova. Trei bănci letone menţionate în
primul raport Kroll au fost sancţionate sever în 20152016, iar şeful regulatorului financiar din Letonia din acea
perioadă a demisionat urmare a criticilor pentru
supravegherea defectuoasă a sectorului bancar leton23.
În octombrie 2017, în Letonia a fost adoptată o nouă
Lege privind combaterea spălării banilor şi finanţării
terorismului, care transpune Directiva 4 privind
combaterea spălării banilor a Uniunii Europene. Astfel,
Letonia s-a conformat celor mai noi standarde europene
şi internaţionale în materie de combatere a spălării
banilor. Noua Lege prevede o transparenţă mai mare a
sectorului financiar, acces public la informaţii despre
beneficiarii şi proprietarii finali din sector, o cooperare
internaţională eficientă în cazul crimelor financiare, o
atenţie sporită gestionării riscurilor şi o supraveghere mai
robustă cu un sistem de sancţionări dure în materie de
combatere a spălării banilor. Transparentizarea şi
accesul public la informaţiile despre proprietarii şi
beneficiarii companiilor din acest sector, prevăzute de
Lege, depăşesc prevederile Directivei 4 a Uniunii
Eurepene, ceea ce arată voinţă politică de eliminare a
problemelor şi riscurilor de spălare de bani cu ajutorul
sistemului bancar şi financiar din Letonia.

lipsa de resurse, a unor analize focusate pe riscuri şi
o supraveghere slabă din partea serviciului fiscal,
care e autoritatea competentă de supravegherea
sectorului;

–

o înţelegere slabă a cadrului regulator şi a
responsabilităţilor în combaterea spălării banilor;

–

lipsa unor cerinţe şi licenţe pentru practicarea
activităţii de prestare a serviciilor de intermediere
financiară;

–

imposibilitatea asigurării ca toate companiile care
activează în acest sector să fie suficient de bine
instruite în materie de combatere a spălării banilor.
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