Unele măsuri aferente diminuării efectelor crizei
pandemice COVID-19
I.

În contextul evenimentelor recente cauzate de pandemia COVID-19 și
în scopul facilitării activităților operațional-financiare ale participanților
profesioniști ai pieței financiare nebancare, CNPF a dispus un pachet de
măsuri asociate eforturilor autorităților statului și instituțiilor de resort
aferente diminuării efectelor crizei pandemice, aprobând măsuri ce vizează
entitățile supravegheate, mai cu seamă reeșalonarea plăților regulatorii de
funcționare:



plățile regulatorii de funcționare ale societăților de asigurare,
intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări pentru lunile martie-iunie
2020 se vor achita până în data de 25 iulie 2020;



plățile asociațiilor de economii şi împrumut/Asociației Naționale Centrale,
organizațiilor de creditare nebancară şi ale birourilor istoriilor de credit
se efectuează:

a) pentru trimestrul unu, 2020 - până la 25 iulie 2020;
b) pentru trimestrul doi, 2020 - până la 25 octombrie 2020;
c) pentru trimestrul trei, 2020 - până la 25 noiembrie 2020.
II. Având în vedere stabilirea unui regim redus de mobilitate a cetățenilor pe
teritoriul Republicii Moldova și încurajarea pe larg a muncii la distanță, pentru a
proteja sănătatea propriilor angajați, precum și a satisface interesul
consumatorilor produselor de asigurare, a fost aprobată decizia vizavi de
valabilitatea contractului și poliței de asigurare privind răspunderea civilă auto
pentru pagube produse de autovehicule (RCA) odată cu achitarea prin mijloace
electronice a primei de asigurare, fără a fi necesară prezența asiguratului la
încheierea fizică a contractului de asigurare.
Suplimentar, pentru temperarea impactului economic asupra asigurătorilor,
încurajarea acestora prin menținerea stabilității sectoriale, au fost introduse
măsuri prudențiale provizorii față de indicatorii financiari ai companiilor de
asigurări ce țin de categoriile activelor eligibile și acoperirea rezervelor tehnice
și a marjei de solvabilitate cu aceste active.
III. CNPF vine cu o abordare specială, luând în considerare circumstanțele
excepționale, pentru a susține clienții organizațiilor de creditare nebancară și
asociațiile de economii și împrumut – beneficiari de împrumuturi/leasing
financiar.
Sunt încurajate entitățile de creditare nebancară (organizații de creditare
nebancară și asociații de economii și împrumut) să diminueze dobânzile anuale

efective cu cel puțin 5%, nefiind aplicate, inclusiv, și penalități sau dobânzi de
întârziere, corespunzător perioadei 17 martie 2020 – 31 mai 2020. În același
context, se recomandă entităților prenotate să aplice înlesniri la plată pentru
creditele existente până la data 30 iunie. Corespunzător, participanților
profesioniști respectivi li se oferă un regim facilitar la constituirea provizioanelor
suplimentare pentru pierderi la active până la finele acestui an. Determinarea
entităților de creditare nebancară să aplice prelungirea/renegocierea contractelor
de credit/leasing financiar, acțiune ce nu va avea ca efect clasificarea creditelor
într-o categorie mai severă.
Important de menționat faptul că aceste măsuri urmează a fi aplicate individual și
selectiv de către entitățile de creditare nebancară, ținând cont de capacitățile
proprii ale acestora, fiind asigurată gestionarea prudentă a riscurilor aferente.
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Privind unele măsuri de atenuare a efectelor crizei epidemiologice
Corespunzător Hotărârii Parlamentului Republicii Moldova nr.55 din 17 martie
2020 privind declararea stării de urgență, în scopul menținerii stabilității
financiare a sectorului nebancar, cât și întru susținerea debitorilor, afectați de
consecințele economice negative generate de COVID-19, în temeiul cu art. 3, 4,
8, 20, 22 din Legea nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare,
Comisia Națională a Pieței Financiare HOTĂRĂŞTE:

1. În cazul în care asociația de economii și împrumut sau organizația de creditare
nebancară va micșora cu cel puțin 5 la sută dobânda anuală efectivă calculată
conform contractului de credit (împrumut) aferente creanței pretinse pentru
perioada 17 martie 2020 – 31 mai 2020, acordat debitorilor până la data de 17
martie 2020 și nu va aplica penalități sau dobânzi de întârziere, entitatea este în
drept să mențină provizioanele pentru pierderi la creditele (împrumuturile)
respective acordate, potrivit clasificării efectuate la data de 17 martie 2020, pentru
un termen de până la 31 decembrie 2020. Micșorarea sumelor corespunzătoare
poate fi efectuată unilateral de către asociația de economii și împrumut și/sau
organizația de creditare nebancară fără acordul debitorilor.
2. În cazul în care nu sunt achitate de către debitor/locatar plățile potrivit
graficului prestabilit conform contractului de credit (împrumut)/leasing financiar
aferente perioadei 17 martie 2020 – 30 iunie 2020, asociația de economii și
împrumut sau organizația de creditare nebancară poate menține până la data de
30 iunie 2020 provizioanele pentru pierderi la creditele (împrumuturile)/leasingul
financiar respectiv(e) acordat(e), corespunzător clasificării efectuate la data de 17
martie 2020.
3. Modificarea până la 31 august 2020 a termenelor de scadență a plăților și/sau
sumelor plăților la creditele (împrumuturile)/leasingul financiar menționate la
pct. 2 prin intermediul acordurilor bilaterale, sau deciziilor unilaterale dar care nu
măresc obligația pecuniară a debitorului/locatarului, nu va avea ca efect
clasificarea acestora într-o categorie mai dură, în conformitate cu prevederile
actelor normative corespunzătoare.
4. Prezenta hotărâre nu va avea ca efect clasificarea creditelor
(împrumuturilor)/leasingului financiar acordate debitorilor/locatarilor menționați
la pct. 1 și pct. 2 în categorii mai favorabile, decât cele existente la data de 17
martie 2020.
5. Prezenta hotărâre nu se aplică creditelor (împrumuturilor)/leasingului
financiar acordate debitorilor/locatarilor după data de 17 martie 2020.
6. În cazul în care asociația de economii și împrumut sau organizația de creditare
nebancară are încheiat contract de prestare a serviciilor informaționale cu biroul
istoriilor de credit, creditele (împrumuturile)/leasingul financiar acordate
debitorilor/locatarilor menționați la pct. 1 și pct. 2, vor fi raportate către biroul
istoriilor de credit a căror stare de expirare va fi determinată ținând cont de
prevederile prezentei Hotărâri.
7. Asociațiile de economii și împrumut și organizațiile de creditare nebancară
vor prezenta la solicitarea Comisiei Naționale a Pieței Financiare un raport
suplimentar în vederea determinării stării de expirare a creditelor
(împrumuturilor)/leasingului financiar.

8. În cazul adoptării deciziilor, potrivit pct. 1 și/sau pct. 2, asociația de economii
și împrumut sau organizația de creditare nebancară vor asigura gestionarea
eficientă a lichidității, precum și gestionarea prudentă a altor riscuri aferente.
9. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, se
comunică destinatarilor conform legislației și se publică pe pagina web oficială a
CNPF (www.cnpf.md).
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NOTĂ
Prin prezenta, în contextul necesității diminuării efectelor crizei epidemiologice
asupra beneficiarilor de împrumuturi/leasing financiar obținute de la organizațiile
de creditare nebancară și asociațiile de economii și împrumut, Comisia Națională
a Pieței Financiare, în limita atribuțiilor conferite prin Legea 192/1998 poate
recomanda entităților corespunzătoare următoarele măsuri:
1. Încurajarea entităților de creditare nebancară (organizații de creditare
nebancară și asociații de economii și împrumut) să diminueze dobânzile
anuale efective cu cel puțin 5%, astfel nefiind aplicate inclusiv și penalități
sau dobânzi de întârziere corespunzător perioadei 17 martie 2020 – 31 mai
2020. În cazul acestor contracte, entitățile vor beneficia de înlesniri (prin
decizia CNPF) în privința neconstituirii provizioanelor suplimentare
pentru pierderi la active până la finele acestui an.
Important de menționat, în acest sens, că aceste măsuri urmează a fi
aplicate individual și selectiv de către entitățile de creditare nebancară,
ținând cont de capacitățile proprii ale acestora, totodată fiind asigurată și
gestionarea prudentă a riscurilor adiționale.
Impactul: În cazul în care entitățile de creditare nebancară vor diminua
cu cel puțin 5% dobânda anuală efectivă față de 30% din portofoliul de
împrumuturi gestionat, drept consecință 30% de debitori vor beneficia de
facilități în sumă totală de aproape 25 mil lei.

2. Stimularea entităților de creditare nebancară să aplice înlesniri la plată
pentru creditele existente până la data 30 iunie curent. Astfel, în cazul în
care nu sunt achitate de către debitor/locatar plățile conform graficului în
perioada 17 martie 2020 – 30 iunie 2020, prin autorizarea de către CNPF a
facilităților la constituirea provizioanelor pentru pierderi la active, va
determina și încuraja entitățile să nu solicite achitarea acestor plați de către
populație.
În atenția participanților pieței financiar non-bancare și a publicului larg
În legătură cu situația excepțională (COVID-19), Comisia Naţională a Pieţei
Financiare (CNPF) recomandă persoanelor juridice și celor fizice conexe la
activitățile financiare nebancare:





organizarea activităților operaționale preponderent prin intermediul
tehnologiilor informaționale, comunicarea cu angajații și cu clienții
adiționali – la distanță;
întocmirea și prezentarea raportărilor specializate către CNPF – în
format electronic;
comunicarea cu cetățenii – la distanță, prin intermediul adreselor
electronice și/sau trimiterilor poștale.

În cazuri de maximă urgență, apelurile cetățenilor către CNPF vor fi făcute, după
cum urmează:






chestiunile ce vizează asigurările – la nr. 068503534;
chestiunile ce vizează creditarea nebancară (organizațiile creditare
nebancare și asociațiile de economii și împrumut) – la nr.
068503665;
aspecte aferente valorilor mobiliare – la nr. 068504678;
asistența juridică (contestații și litigii legate de activitatea CNPF) –
la nr. 068504675.

