
Cronologia situației la BEM – SINTEZĂ  

1. BEM este o instituție bancară, de sistem. 

2. BEM permanent a fost țintă a unor grupuri de interese, indiferent de coloratură politică.  

3. BEM este puternică din punct de vedere al lichidităților și prezintă interes anume din 

considerentul lichidităților enorme rulante prin BEM, în special mijloace bugetare.  

4. BEM a fost controlată periodic de către Stat, iar la anumite perioade – de către anumite 

grupuri de interese intrate netransparent în acționariatul BEM, datorită inacțiunii și 

aprobărilor tacite din partea anumitor instituții ale Statului. Statul fiind majoritar … 

5. BEM a fost decapitalizată intenționat cu scopul devalizării Statului. Majorarea Capitalului 

Minim Normativ din partea BNM a fost inoportună, dar a accelerat procesul devalizării 

Statului din BEM. 

6. BEM a fost atacată cu scopul devalizării Statului în două etape distincte, cu scenarii diferite:  

i. Până-n august 2012 – miza atacului a fost declararea HG nr. 1214e din 17.12.1998 

și HG nr. 78 din 02.02.1999 neconstituționale și, respectiv, cei care au intrat în 

acționariat în 2012 (iniţial, prin devalizarea primelor 18,5% prin decizii judecătoreşti 

dubioase şi, ulterior, prin complicitatea unor instituţii ale Statului în legalizarea 

ilegalităţilor) să devină acționari majoritari, iar Statul să rămână minoritar cu 14,2 %. 

Scenariul a fost blocat de către Ministerul finanțelor. 

ii. Din septembrie 2012 – 29 august 2013 – miza a fost decapitalizarea forțată a BEM, 

regizată de anumite centre de luare a deciziilor. Prin această “decapitalizare pe 

hârtie” s-a dorit forțarea Statului să accepte devalizarea Statului de pachetul majoritar 

în BEM. Fapt realizat la 29 august 2013. Respectiv, Statul a cedat pachetul majoritar 

gratis, printr-o schemă impusă de anumite centre de interes.   

Ca rezultat al celor întâmplate în sistemul bancar în perioada 2011-2013 (nu doar la 

BEM) Republica Moldova are un sistem bancar compus din două bănci, una dintre care este 

BNM. Cealaltă “bancă” este comercială și virtuală, fiind, de fapt, un centru de luare a 

deciziilor de business. Iar majoritatea băncilor, cu excepția probabil a celor câteva străine, 

activează ca și filiale ale “băncii” sub diferite denumiri, care nu fac altceva decât să imite 

competiție, dar şi să realizeze „business-planul” „băncii”, adică a centrului de decizii.  

Februarie 2014 


