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Creșterea transparenței împrumuturilor de consum - rolul dobânzii anuale efective 

Rezumat 

Transparența în publicitatea împrumuturilor de consum este importantă nu numai din motive de protecție 
a consumatorilor, ci și pentru stabilitatea sectorului financiar. Dobânda anuală efectivă (DAE) medie 
reprezintă, în acest sens, un instrument extrem de util, deoarece include toate costurile creditului și le 
exprimă într-o singură cifră, ceea ce face ca diferite oferte de împrumut să fie ușor comparabile pentru 
debitori. În acest document de politici analizăm situația de transparență pe piața creditului de consum din 
Moldova, cu accent pe utilizarea adecvată a DAE în publicitate. 

Ca punct de referință pentru situația din Moldova, folosim două state membre ale UE - Germania și Austria. 
Comparația este posibilă, deoarece reglementarea publicității împrumuturilor de consum în toate cele trei 
țări se bazează pe aceeași directivă UE 2008/48/EC. Acesta a fost adoptată pentru a armoniza 
reglementarea în UE, în vederea sporirii protecției consumatorilor și creării condițiilor de concurență 
echitabilă. Acestea sunt reglementări minime, pe care toate statele membre UE și Moldova trebuie să le 
îndeplinească. 

Analiza reglementării din Germania arată: adițional cerințelor Directivei, Germania a formulat dispoziții 
care depășesc cu mult standardele Directivei UE. Ca urmare, implementarea practică a publicității 
împrumuturilor de consum în Germania este foarte transparentă. În special, concurența se concentrează pe 
DAE. DAE se afișează, în cea mai mare parte, pe primul loc în publicitate, ceea ce ușurează evaluarea 
costului împrumutului și compararea contractelor de împrumut. 

În Austria, reglementările sunt foarte apropiate de Directiva UE și nu se fac dispoziții suplimentare privind 
publicitatea pentru împrumuturile de consum. Practica publicitară ale împrumuturilor de consum diferă de 
Germania, în special prin neaccentuarea puternică a DAE. Acesta trebuie să fie afișată în publicitate, dar 
este adesea ascunsă într-un text redactat cu caractere mici. Prin urmare, devine mai greu pentru 
consumatori să evalueze costul unui credit și să compare ofertele de credit. 

Analiza reglementării în Moldova arată o imagine apropiată de reglementarea din Austria. Cerințele 
Directivei sunt îndeplinite, dar nu există cerințe suplimentare substanțiale. Analiza implementării practice 
arată că transparența este departe de a fi ideală. În primul rând, nu se pune prea mult accent pe DAE. De 
asemenea, am identificat cazuri când aceasta este folosită în mod înșelător sau lipsește complet, ceea ce 
contravine legii. Prin urmare, putem vedea, că în Moldova avem nu numai o reglementare relativ slabă - în 
comparație cu Germania - dar și o supraveghere deficitară. Ceea ce face ca lucrurile să se înrăutățească, 
este faptul că segmentul împrumuturilor de consum crește foarte rapid și a atins un volum care, în legătură 
cu împrumuturile netransparente, ar putea reprezenta un potențial risc pentru stabilitatea financiară. 

Pentru a spori transparența de acordare a împrumuturilor pentru consumatori, vedem necesitatea unei  
reglementări mai stricte. Reieșind din experiența Germaniei, sugerăm ca în reglementare să fie incluse 
următoarele prevederi: 

 fiecare comunicare referitoare la publicitate trebuie să fie corectă, clară și să nu inducă în eroare 

 nu se permit formulările, care provoacă așteptări eronate privind costurile creditului 

 a afișa DAE cel puțin la fel de proeminent ca orice altă rată 

 DAE trebuie să fie afișat înainte sau după rata nominală a dobânzii 

O reglementare mai strictă poate fi, însă, doar o porțiune pe calea de parcurs spre o transparență mai mare 
a împrumuturilor pentru consumatori. Statul trebuie să consolideze și capacitățile de control a creditării 
consumatorilor. 
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1 Introducere 

În ultimii ani tipurile de împrumuturi oferite consumatorilor au evoluat puternic și continuă să se 
dezvolte. Ca urmare a acestei evoluții, consumatorilor le este din ce în ce mai dificil să înțeleagă și să 
evalueze costul împrumuturilor. Pentru protecția consumatorilor, pentru o concurență loială și, de 
asemenea, pentru o stabilitate financiară pe termen lung, este necesar ca procesul de creditare și 
costurile creditului să fie cât mai transparente posibil. În special, debitorii ar trebui să poată compara 
costul creditelor într-un mod simplu, fără a avea o pregătire economică. 

Un instrument utilizat pe scară largă pentru compararea diferitelor oferte de împrumut este 
dobânda anuală efectivă (DAE). DAE este un termen standardizat și definit prin lege, care include 
toate costurile creditului și le exprimă ca rată anuală a dobânzii din valorea creditului. Aceste costuri 
includ rata nominală a dobânzii pentru credit, comisioane, impozite și orice alte taxe aferente 
creditului respectiv și cunoscute creditorului. Marele avantaj al DAE este că, folosind acest concept, 
toate ofertele de credit devin ușor comparabile pentru debitor, independent de valoarea și perioada 
de timp a creditului. 

Scopul acestei cercetări analitice este de a stabili dacă DAE este utilizat corespunzător în Moldova, 
pentru a asigura protecția consumatorilor, concurența loială și stabilitatea financiară. 

Înainte de a examina situația specifică din Moldova, vom analiza mai întâi utilizarea DAE în unele 
state membre ale UE - și anume în Germania și în Austria. Aceste două țări au trebuit să 
implementeze, la fel ca Moldova, Directiva UE care definește standardele de reglementare a 
împrumuturilor de consum. 

2 Experiența în țările membre UE 

2.1 Reglementările UE privind transparența împrumutului de consum 

Contractele creditelor de consum sunt reglementate la nivelul UE prin Directiva 2008/48/EC. 
Obiectivul directivei este de a unifica legislația și mecanismele de protecție a consumatorilor între 
țările membre. De asemenea, scopul este de a asigura o protecție suficientă a consumatorilor și 
încrederea consumatorilor în UE, precum și de a opri denaturarea concurenței pe baza unor 
reglementări diferite. 

Conform acestei directive toate țările UE trebuie să îndeplinească anumite standarde minime și să 
utilizeze aceleași definiții. Aceste definiții, de ex. stabilesc ce costuri trebuie incluse în calculul DAE și 
ce formulă este folosită pentru calcularea DAE. De asemenea, directiva definește ce informații 
trebuie incluse în publicitatea pentru împrumuturile de consum, ce informații trebuie furnizate 
consumatorului înainte de încheierea contractului (așa-numite informații precontractuale) și ce 
informații trebuie incluse în contract. Directiva oferă, de asemenea, formulare standardizate, care 
trebuie utilizate în contractele de credit și în informațiile precontractuale. Începând cu 2010, toate 
statele membre ale UE sunt obligate să îndeplinească aceste cerințe privind transparența 
împrumuturilor de consum, prin transpunerea acestei reglementări în legislația națională. 

Pentru publicitate, directiva definește: Orice publicitate privind contractele de credit, care indică rata 
dobânzii sau orice cifre referitoare la costul creditului pentru consumator, trebuie să includă 
informații standard. Informațiile standard trebuie să specifice într-un mod clar, concis și proeminent, 
prin intermediul unui exemplu reprezentativ: 

 Rata dobânzii aferente creditului (rata nominală a dobânzii), plus eventuale costuri 
suplimentare incluse în costul total; 

 Valoarea totală a creditului; 

 DAE; 

 Durata contractului de credit; 
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 Suma totală plătibilă de către consumator; 

 Valoarea ratelor 

În continuare vom analiza modul în care directiva a fost transpusă în legislația națională în Germania 
și Austria și, ulterior, implementarea practică acesteia. Pentru analiza implementării, ne vom 
concentra pe publicitate, deoarece aceasta este mult mai ilustrativă și mai ușor comparabilă cu alte 
informații furnizate de creditori. 

 

2.2 Cazul Germaniei 

2.2.1 Reglementarea în Germania 

La fel ca toate celelalte state membre, Germania îndeplinește pe deplin cerințele impuse de Directiva 
2008/48/CE, aceasta fiind aplicată și în publicitate. Conform legislației germane, toți cei care fac 
reclamă pentru contracte de credit, ratele dobânzilor sau alte cifre privind costul unui credit, trebuie 
să furnizeze în mod clar, concis și proeminent următoarele informații standard:  

 Valoarea totală a creditului, plus eventualele costuri suplimentare incluse în costul total 

 Rata nominală a dobânzii, 

 DAE, 

 Valoarea totală plătibilă de către consumator, 

 Durata contractului de credit, 

 Suma ratelor 

Adițional la această informație standard, reglementările în Germania impun și alte cerințe. Acestea 
prevăd în special: 

 orice comunicare privind publicitatea trebuie să fie corectă, clară și să nu inducă în eroare 

 formulările care conduc la așteptări greșite privind costurile creditului nu sunt permise 

 DAE trebuie să fie accentuată cel puțin în aceeași măsură ca și celelalte rate 

În final, reglementarea din Germania prevede, de asemenea, că 

 anunțul publicitar trebuie să includă un exemplu de DAE pentru care creditorul se așteaptă 
ca 2/3 din contractele încheiate pe baza acestei publicități să aibă rata de publicitate sau una 
mai bună 

Clauza celor 2/3 este unică pentru Germania, din câte cunoaștem, și a fost inclusă în reglementări 
după ce s-a constatat că ratele din publicitate adesea nu au o relevanță practică, deoarece aproape 
niciun debitor nu a reușit să obțină astfel de condiții favorabile. Considerăm aceasta prevedere ca 
fiind foarte avansată, deoarece aceasta solicită creditorului să evalueze ce clienți va atrage prin 
publicitate. 

În continuare vom examina exemple practice din publicitatea creditelor de consum din Germania.  
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2.2.2 Exemple practice de publicitate în Germania 

Primele exemple au fost preluate de pe site-ul Deutsche Bank.  

Figura 1  

Exemplu publicitar din Germania: Deutsche Bank 

 

Sursă: https://www.deutsche-bank.de/pk/kredit/kredit-im-ueberblick/privatkredit.html 

Se prezintă suma totală a creditului (8000 EUR), DAE ("effektiver Jahreszins": 3,99%), rata nominală a 
dobânzii (3,92%), suma per rată, durata creditului și valoarea totală plătibilă de către consumator. 
Mai jos este prezentată identitatea creditorului, sumele minime și maxime ale creditului, marjele 
DAE, ratele nominale și durata posibilă a creditului. 

Interesant în acest exemplu este că DAE este indicată înainte de rata nominală a dobânzii și că există 
o proximitate vizuală între rate. Acest lucru nu rezultă direct din reglementare. Posibil ar fi, de 
asemenea, să se indice mai întâi rata nominală și DAE după aceasta. DAE trebuie să fie în același 
câmp de vizibilitate și cel puțin la fel de proeminent ca și rata nominală. 

Un alt rezultat al acestui exemplu, este că DAE din publicitate este relativ ridicat. Aceasta este mai 
mare decât dobînda minimă teoretic posibilă (care este de 3,49%). Acest lucru rezultă din 
reglementarea specifică în Germania potrivit căreia, DAE din publicitate ar trebui să fie aplicabil 
pentru 2/3 dintre consumatori. 

Cel de-al doilea exemplu din Germania este de la comdirect, care este o bancă online și o filială a 
Commerzbank, una dintre băncile mari din Germania.  
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Figura 2 

Exemplu publicitar din Germania: Comdirect 

 

 

Sursă: https://www.comdirect.de/kredit/ratenkredit.html#kreditrechner 

În acest exemplu, prima și cea mai proeminentă rată indicată este DAE. Este exact faptul când se 
menționează "dobânda anuală efectivă medie începând de la 2,45%". Astfel, accentul de bază al 
publicității este din nou DAE. Mai jos sunt indicate toate celelalte informații prevăzute de lege. 
Valoarea totală a creditului (10.000 EUR), rata lunară, suma totală plătibilă de către consumator, rata 
nominală (3.59%) și DAE (3.65%). Această DAE este mai mare decât indicat mai sus, deoarece 
exemplul trebuie să îndeplinească principiul celor 2/3 menționat în secțiunea 2.2.1. 

Vedem din nou, prima rată utilizată este rata DAE și nu rata nominală. Se pare că, concurența privind 
creditul de consum în Germania se concentrează pe DAE și nu pe rata nominală. Acest lucru nu este 
valabil numai în aceste exemple, ci în toate exemplele găsite de la alte bănci și de la instituții 
financiare nebancare. DAE este indicat, în mare parte, înainte de rata nominală a dobânzii. Dacă este 
indicată o singură rată a dobânzii, aceasta este DAE. Dacă este indicată rata nominală a dobânzii, 
aceasta este imediat urmată de DAE. Aceste două rate se găsesc întotdeauna succesiv una după alta. 
Diferența dintre rata nominală a dobînzii și DAE este destul de mică în Germania – rezultatul unei 
publicități transparente.  
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Rezultat: În Germania concurența se accentuează pe DAE. Există o mare transparență și 
comparabilitate pentru consumatori. DAE este utilizată în mod corespunzător. Adițional concentrării 
pe DAE, în Germania există regula celor 2/3, care asigură ca DAE din publicitate să fie și realistă. 

2.3 Cazul Austriei 

Ca și în Germania, reglementarea din Austria îndeplinește cerințele directivei UE. Legea relevantă 
este, de fapt, foarte apropiată de directiva UE, iar partea privind publicitatea este aproape identică 
cu textul directivei. Ne concentrăm din nou pe reglementarea publicității și la punerea în aplicare a 
acesteia. 

2.3.1 Reglementarea în Austria 

Conform legislației austriece, orice publicitate privind contractele de credit, ratele dobânzilor sau alte 
cifre referitoare la costul creditului trebuie să includă informații standard. Aceste informații trebuie 
prevăzute în mod clar, concis și proeminent prin intermediul unui exemplu reprezentativ. Acesta 
trebuie să afișeze:  

 rata nominală a dobânzii, plus eventuale costuri suplimentare incluse în costul total 

 Valoarea totală a creditului 

 DAE 

 Durata contractului de credit 

 Suma totală plătibilă de către consumator; 

 Valoarea totală plătibilă de către consumator și valoarea tranșelor  

 

Spre deosebire de Germania, Austria  nu dispune de prevederi adiționale care ar depăși cerințele 
definite de directivă. 

2.3.2 Exemple practice de publicitate în Austria  

Acum vom analiza exemplele practice de aplicare a acestei reglementări în Austria. Primul exemplu 
este reprezentat de o sucursală a unei mari bănci internaționale specializate în creditarea 
persoanelor fizice.  
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Figura 3  

Exemplu publicitar din Austria: Santander 

 

Sursă: https://www.santanderconsumer.at/ 

Ceea ce e prezentat în primul rând, în acest exemplu, este suma totală a creditului (8000 EUR), 
durata creditului (60 de luni) și rata lunară (143,84 EUR). Celelalte informații referitoare la costul 
creditului sunt indicate în textul scris cu fonturi mici. Este afișată rata nominală a dobânzii, urmată de 
DAE, diverse taxe, toate fiind zero și din nou durata creditului, rata lunară, valoarea totală a 
creditului, suma totală plătibilă de consumator și posibile perioade de timp. 

Acest exemplu diferă de cazurile din Germania. Anunțul nu se concentrează pe DAE, ci este ascuns în 
textul scris cu fonturi mici. Pentru consumatorii fără cunoștință de cauză, este în general mai dificil să 
o găsească și să o compare cu alte oferte dacă nu știu ce să caute. 

Următorul exemplu este de la o bancă online austriacă. 
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Figura 4  

Exemplu publicitar din Austria: Easybank 

 

 

 

În acest anunț publicitar, cea mai proeminentă cifră este rata nominală a dobânzii (4,25%). În textul 
din dreapta sunt indicate adițional eventualele sume de credit, perioadele posibile de timp și alte 
caracteristici ale creditului. Informațiile din exemplul obligatoriu sunt ascunse în textul scris cu 
fonturi mici. Sunt prezentate suma totală a creditului (10.000 EUR), perioada de timp (84 luni), rata 
nominală a dobânzii (4.25%), costuri adiționale, plățile totale ale dobânzii, DAE (5.5%) și suma totală 
plătibilă de consumator.  

Spre deosebire de exemplul anterior, această reclamă subliniază rata nominală a dobânzii, și nu plata 
lunară. DAE, care din perspectiva noastră este important, este ascuns în textul scris cu fonturi mici. 
Cu toate acestea, toate cerințele directivei și ale legislației austriece sunt îndeplinite. Această 
publicitate nu ar fi permisă în Germania, deoarece DAE este mai puțin pronunțată decât rata 
nominală a dobânzii. 

Aceste și alte exemple austriece examinate arată că publicitatea din Austria pune accent adesea pe 
ratele nominale ale dobânzii sau plățile lunare. DAE este, în mare parte, ascuns în textul scris cu 
fonturi mici. Diferența dintre rata nominală dobînzii și DAE este, de obicei, mai mare decît în 
Germania. 

Rezultat: Reglementarea austriacă respectă directiva UE, dar este mai slabă decât în Germania, DAE 
este, în mare parte, mai puțin proeminentă decât în Germania, mai multe eforturi și cunoștințe sunt 
necesare pentru ca consumatorii să compare și să înțeleagă ofertele de credit. DAE este utilizat mai 
puțin adecvat decât în Germania. 
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2.4 Rezultatele experienței UE 

Scopul directivei UE a fost acela de a alinia reglementarea în interiorul UE, de a spori protecția 
consumatorilor și de a face concurența mai echitabilă. Acest obiectiv a fost atins în măsura în care 
directiva definește standardele minime pe care trebuie să le îndeplinească toți membrii. Analiza 
reglementărilor și a practicilor din Germania și Austria arată, totuși, că există încă diferențe între țări. 

Austria a copiat mai mult sau mai puțin directiva UE. În Germania, reglementarea este mai avansată. 
Aceasta implică toate cerințele enumerate în regulamente, însă conține și prevederi suplimentare. În 
detaliu: 

 Orice comunicare de publicitate trebuie să fie corectă, clară și să nu inducă în eroare  

 Formulările ce conduc la așteptări greșite privind costurile creditelor nu este permisă  

 DAE trebuie să fie accentuat cel puțin în aceeași măsură ca și celelalte rate 

 Anunțul publicitar trebuie să includă un exemplu de DAE pentru care creditorul se așteaptă 
ca 2/3 din contractele încheiate pe baza acestei publicități să aibă rata de publicitate sau una 
mai bună 

Aceste prevederi suplimentare rezultă într-o publicitate mai favorabilă consumatorilor decât în alte 
țări ale UE. Un mare avantaj din punctul de vedere al protecției consumatorilor constă în faptul că 
concurența din Germania se concentrează asupra DAE, ceea ce face dificilă împrumutătorilor să 
ascundă costurile suplimentare. 

3 Reglementarea și implementarea în Moldova 

După examinarea situației din UE, ne concentrăm acum pe reglementarea și implementarea în 
Moldova. 

3.1 Reglementarea în Moldova 

Legea Moldovei cu privire la creditele de consum este, de asemenea, bazată pe Directiva UE. Aceasta 
a fost adoptată în 2013 (Legea Nr. 202 din 12.07.2013) și este în vigoare din 2014.  

Prin urmare, legea ar trebui să respecte cerințele UE și ar trebui să fie comparabilă cu cea a țărilor 
UE.  

Ne concentrăm din nou, în mare parte, pe reglementarea publicității. Legea moldovenească prevede: 

Orice formă de publicitate referitoare la contractele de credit care indică o rată a dobânzii sau alte 
cifre referitoare la costul creditului pentru consumator va cuprinde informații standard. Aceste 
informații vor specifica, într-un limbaj clar, concis şi lizibil, în același câmp vizual şi cu caractere de 
aceeași dimensiune, prin intermediul unui exemplu reprezentativ. Acesta va include următoarele: 

 rata nominală a dobânzii, plus costuri incluse în costul total al creditului 

 valoarea totală a creditului, 

 DAE 

 Durata contractului de credit,  

 valoarea totală plătibilă de către consumator și valoarea ratelor de plată  

Suplimentar directivei, în Moldova mai există o prevedere care face publicitatea mai transparentă. 
Informațiile furnizate să fie redate în același câmp vizual și cu caractere de aceeași dimensiune, ceea 
ce nu se solicită de directivă. În același timp, reglementarea este mult mai puțin strictă decât în 
Germania. Aceasta nu impune ca orice comunicare să nu inducă în eroare, nu interzice în mod 
explicit formulările care duc la așteptări greșite cu privire la costurile creditului, nu prevede că DAE 
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trebuie să fie cel puțin la fel de accentuat ca orice altă rată și, de asemenea, nu conține regula de 2/3 
pentru ratele realiste anunțate.  

Rezultat: Reglementarea în Moldova este un pic mai strictă decât în Austria, însă mai puțin strictă 
decât în Germania. 

Ce efecte are această reglementare asupra implementării și este DAE utilizat corespunzător în 
Moldova?  

3.2 Exemple de publicitate în Moldova 

Primul exemplu este de la o bancă din Moldova. 

Figura 5  

Exemplu publicitar din Moldova 

 

Ceea ce se arată în primul rând în acest exemplu este rata nominală a dobânzii (9,0%), urmată de 
suma totală a creditului (10 000 LEI), diverse taxe suplimentare, plățile totale ale dobânzii, suma 
totală plătibilă de consumator și DAE tocmai în final. Exemplul de pe website indică, de asemenea, 
durata contractului de credit, valoarea fiecărei tranșe și numărul de tranșe. Nu le-am inclus din 
motive de spațiu. 

Primul rezultat din examinarea acestui exemplu este, că toate informațiile necesare sunt afișate. În 
același timp, publicitatea se concentrează asupra dobânzii nominale, aceasta este prima cifră afișată. 
DAE, cifra care prezintă cel mai mare interes pentru noi, este afișată în ultimul rând. Acest exemplu 
este comparabil cu al doilea exemplu austriac, în care DAE era afișat ca ultimă cifră. Trebuie de 
remarcat faptul că, cel puțin, acesta nu este ascuns în textul scris cu fonturi foarte mici - rezultatul 
reglementării mai stricte a Moldovei (toate cifrele în exemplu trebuie să aibă aceeași dimensiune). 
Cu toate acestea, o poziție mai proeminentă a DAE ar promova transparența.  
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Cu toate acestea, o altă problemă pe care o vedem în acest exemplu este reprezentarea DAE ca 
abreviere. Bănuim că nu fiecare consumator înțelege ce înseamnă aceasta. O ipoteză pe care am 
putea-o confirma întrebând oamenii din Moldova. O altă problemă în acest exemplu este lipsa 
semnului "%" după cifra DAE. Aceasta ar putea cu ușurință să fie interpretată în mod greșit - o 
ipoteză confirmată de experți ai Autorității Federale de Reglementare a Serviciilor Financiare din 
Germania (BaFin) care, de asemenea, a examinat acest exemplu. Totodată, vedem o diferență 
enormă între rata nominală a dobînzii și DAE, care este de două ori mai mare decît rata nominală. 

Al doilea exemplu de la o bancă este luat de pe un anunț de publicitate stradala  

Figura 6  

Exemplu publicitar din Moldova: publicitate stradală  

 
 

 

 

Se face publicitate la 0% comision pentru un credit într-o anumită filială a băncii. În textul cu litere 
mici este tipărită informația solicitată de lege: valoarea totală a creditului, durata creditului, ratele 
nominale a dobânzii, comisionul lunar de gestionare și DAE. 

Acest exemplu este, probabil, în conformitate cu legea, deoarece toate informațiile obligatorii pentru 
exemplul de credit sunt date în textul imprimat cu litere mici, care au, de asemenea, aceeași 
dimensiune. Cu toate acestea, acest exemplu este înșelător. Rata zero se asociază cu o rată a 
dobânzii zero și imprimarea mică este prea mică pentru a fi citită. 

Pentru a preveni astfel de cazuri, o reglementare mai strictă ar putea ajuta. O astfel de publicitate nu 
ar fi posibilă în Germania, deoarece este înșelătoare și ar putea contrazice regula potrivit căreia DAE 
ar trebui să fie cel puțin la fel de proeminent ca orice altă rată indicată. 
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Următorul exemplu este de la o instituție de microfinanțare 

Figura 7  

Exemplu publicitar din Moldova 

Acest exemplu arată în partea stângă o anumită condiție pentru credit, de ex. eventualele sume 
totale ale creditului, durata posibilă a contractului de credit și rata dobânzii aferente creditului plus o 
taxă suplimentară nespecificată. Pe partea dreaptă sunt documentele necesare pentru diferite 
grupuri de clienți: angajați oficial, angajați neoficial și pensionari. Problema acestui exemplu este că 
nu se indică DAE, ceea ce contravine legii. 
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Ultimul exemplu este, din nou, de la o instituție de microfinanțare. Este o publicitate stradală.  

Figura 8  

Exemplu publicitar din Moldova: publicitate stradală 

 

Exemplul promovează un credit cu dobândă zero pentru primele cinci zile ale creditului. Acest 
exemplu este, de asemenea, extrem de problematic din punct de vedere juridic, deoarece nu sunt 
prezentate informațiile ce sunt obligatorii prin lege. Există o excepție în lege referitor la acordurile pe 
termen scurt, care trebuie rambursate în termen de trei luni. Dar excepția se aplică doar în cazul 
când se plătesc taxe nesemnificative. Nu este cazul aici, deoarece se percepe o dobândă 
semnificativă după 5 zile, iar durata cea mai scurtă a creditului este de 7 zile. 

Exemplele publicitare au arătat câteva aspecte problematice. În cazul băncilor, cele mai multe 
anunțuri și oferte sunt conforme din punct de vedere juridic, însă există indicații destul de confuze, 
care sunt puțin utile pentru consumatori. Aceste probleme sunt vizibile în special la utilizarea DAE. În 
majoritatea cazurilor, DAE este prezentată doar în abreviere și nu este explicată și, uneori, nici nu 
poate fi recunoscută ca fiind ceea ce este. Astfel, consumatorii fără o experiență financiară adecvată 
vor avea dificultăți în a înțelege și compara ofertele de credit. În alte cazuri, DAE nu este prezentat 
deloc, ceea ce, în opinia noastră, este o încălcare clară a legii moldovenești. 

O altă observație a exemplelor moldovenești este diferența mare dintre rata nominală și DAE. Există 
multe taxe și comisioane pe care nu le observăm în Austria și Germania. În Moldova, DAE este adesea 
de două ori mai mare și uneori de zece ori mai mare decât rata nominală a dobânzii, ceea ce impune 
necesitatea accentuării și explicării acestei dobânzi în publicitate. 

3.3 Transparența în procesul de solicitare a împrumutului  

Practicile problematice se referă nu numai la publicitate. Am efectuat studii de teren pentru a vedea 
cât de transparent este dialogul cu consumatorul. Conform legii, împrumutătorii sunt obligați: 

 În timp util, înainte ca consumatorul să fie obligat să încheie un contract de credit, să 
furnizeze consumatorului informațiile necesare pentru compararea diverselor oferte în 
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vederea luării în cunoștință de cauză a unei decizii cu privire la încheierea unui contract de 
credit 

 să ofere explicații adecvate consumatorului pentru a pune consumatorul într-o poziție care 
să-i permită să evalueze dacă contractul de credit propus este adaptat necesităților sale și 
situației sale financiare, explicând, dacă este cazul, informațiile precontractuale, 
caracteristicile esențiale ale produselor propuse și efectele specifice pe care acestea le pot 
avea asupra consumatorului, inclusiv consecințele neîndeplinirii obligațiilor de plată de către 
consumator 

 să evalueze bonitatea consumatorului pe baza unor informații suficiente, obținute în mod 
corespunzător de la consumator și, după caz, pe baza consultării bazei de date relevante 

Cu toate acestea, creditul este adesea disponibil într-o perioadă foarte scurtă de timp (o jumătate de 
oră) și este dificil să se asigure explicații adecvate cu privire la costul creditului. Experiența noastră 
arată că creditorii, în special instituțiile de microfinanțare, oferă împrumuturi fără a explica clienților 
toate subtilitățile unui contract de credit. 

Odată ce clientul a decis să contracteze un împrumut de consum, creditorii îi furnizează informațiile 
precontractuale. La această etapă, de obicei, informațiile furnizate sunt incomplete, iar mai multe 
detalii sunt furnizate doar la cerere. În același timp, în multe cazuri la etapa precontractuală, 
instituțiile de microfinanțare nu prezintă clientului o copie a contractului. Clientul va fi invitat ulterior 
să semneze contractul și numai atunci acesta va putea să se familiarizeze cu prevederile acestuia. 

De asemenea, la etapa precontractuală, clientului i se solicită o listă de documente, în funcție de 
suma și durata împrumutului solicitat. De regulă, creditarea unei valori care variază între 1 și 8 mii 
MDL pot fi perfectate într-o oră și numai pe baza actului de identitate. Prezentarea certificatului de 
salariu nu este o condiție necesară. 

Am descoperit mai des încălcări ale legii în instituțiile de microfinanțare, în timp ce băncile conduc un 
dialog mult mai profesionist cu clienții. Această diferență semnificativă în abordare este, de 
asemenea, o problemă, deoarece dacă un creditor dorește să fie corect, acesta urmează să se 
confrunte cu dezavantaje în raport cu concurenții săi. 

Astfel, putem concluziona că activitatea de creditare a persoanelor fizice nu are transparența 
necesară, care este obligatorie pentru asigurarea protecției consumatorilor. Mai mult, se pare că 
există deficiențe de supraveghere, întrucât practica publicității și dialogului înșelător cu consumatorii 
pare să fie destul de răspândită. 

Rezultat: Anunțurile publicitare privind creditele sunt, în mare parte, netransparente și deseori 
înșelătoare în privința utilizării DAE. Rămâne mult loc pentru îmbunătățirea utilizării DAE în vederea 
creșterii transparenței în acordarea creditului de consum. Supravegherea acestor practici pare, de 
asemenea, să fie deficientă. 

4 Împrumuturile de consum și stabilitatea financiară  

Asigurarea transparenței împrumuturilor de consum nu este doar un subiect ce ține de protecția 
consumatorilor, ci are și consecințe pentru stabilitatea financiară. Transparența insuficientă a 
împrumuturilor de consum și protecția deficitară a consumatorilor pot duce la o creștere a creditelor 
neperformante (CNP-urilor) și, prin urmare, să amenințe stabilitatea financiară pe termen lung în 
Moldova. Astfel, în această secțiune vom examina evoluțiile recente ale creșterii creditelor de 
consum și ale creșterii CNP-urilor pentru a vedea dacă există un potențial risc pentru viitor. 
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În primul rând, analizăm evoluția creșterii împrumuturilor de consum în comparație cu totalul 

împrumuturilor bancare, a se vedea figura 8. 
 
Figura 8 

Evoluția volumului împrumuturilor de consum ale băncilor 2014-2018  

 

Sursă: Banca Națională a Moldovei 

Graficul arată o creștere puternică a împrumuturilor de consum în comparație cu alte împrumuturi în 
ultimii patru ani. Volumul împrumuturilor de consum de la bănci a crescut de la 2,7 mld. lei în T2-
2014 la 4,2 mld. lei în T1-2018, o creștere de 58%. În același timp, ponderea împrumuturilor de 
consum din totalul împrumuturilor a crescut de la 5,9% la 13,1%. Creșterea cotei a fost mai mare 
decât cea în termeni absoluți, deoarece suma totală a împrumuturilor a scăzut ca urmare a fraudei 
bancare din 2014. De fapt, împrumuturile de consum au constituit singura categorie de împrumuturi 
care a crescut semnificativ în această perioadă și continuă să crească în prezent. 

În ceea ce privește rata creditelor neperformante (CNP-uri), nu există o serie cronologică de date pe 
termen suficient de lung. Ponderea CNP-urilor în împrumuturile de consum bancare a scăzut în 
ultimii doi ani de la 5,1% la 4,2%. Însă, în același timp, s-a înregistrat o creștere puternică a volumului 
împrumuturilor de consum, astfel, în termeni absoluți, volumul total al împrumuturilor de consum 
pentru creditele neperformante a crescut de la 161 milioane lei în T2-2016 la 177 milioane lei în T1-
2018. Aceasta constituie o evoluție negativă din punct de vedere al stabilității financiare. Băncile nu 
sunt, însă, singurele instituții care oferă împrumuturi de consum. 
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Figura 9 ilustrează evoluția volumul creditelor instituțiilor de microfinanțare în ultimii patru ani.  

Figura 9 

Evoluția volumului de împrumuturi al instituțiilor de microfinanțare 

 

Sursă: Comisia Națională a Pieței Financiare; *Estimare bazată pe rata de creștere istorică 

Pentru 2014-2016 sunt disponibile doar datele anuale, motiv pentru care aceste trimestre au aceeași 
valoare. Graficul arată o creștere foarte mare a împrumuturilor instituțiilor de microfinanțare. 
Portofoliul de împrumuturi a crescut mai mult decît dublu în perioada cuprinsă între sfârșitul anului 
2014 și T1-2018, de la 2,4 mld. lei la 5,1 mld. de lei. Pornind de la supoziția că instituțiile de 
microfinanțare oferă doar împrumuturi de consum, suma totală a creditelor bancare și 
împrumuturilor de consum ale instituțiilor de microfinanțare se egalează la circa 9,3 mld. lei. Aceasta 
reprezintă circa 29% din volumul total al creditelor din sectorul bancar din Moldova. 

Din păcate, nu au fost găsite date cu privire la rata împrumuturilor de consum ale acestor instituții, 
dar se poate presupune că aceasta nu ar trebui să fie mai bună decât cea a împrumuturilor de 
consum bancare. Există mult mai puține cerințe pentru obținerea unui împrumut de la o instituție de 
microfinanțare, motiv pentru care mai mulți consumatori cu istoric de credit rău vor solicita un astfel 
de credit, ceea ce ar trebui să ducă la o rată mai mare a CNP-urilor. 

Rezultat: Ponderea ridicată și în creștere continuă a împrumuturilor de consum în totalul de 
împrumuturi, în combinație cu un sistem netransparent de acordare a împrumuturilor de consum, ar 
putea constitui un factor amenințător pentru stabilitatea financiară pe termen lung. 

5 Sumar și recomandări pentru Moldova 

5.1 Sumarul rezultatelor 

Directiva UE 2008/48/CE ar trebui să mărească protecția consumatorilor și să creeze condiții 
echitabile de concurență între membrii UE. Această directivă a fost pusă în aplicare și de către 
Republica Moldova. Cu toate acestea, analiza noastră arată că între țări mai există diferențe. Acest 
lucru poate fi explicat prin faptul că unele țări au pus în aplicare o reglementare mai strictă decât cea 
a directivei. Un exemplu bun este Germania, deoarece aceasta a pus în aplicare o reglementare a 
publicității creditelor de consum, care depășește cu mult directiva. În Germania, publicitatea se 
concentrează asupra DAE, fiind transparentă și  favorabilă consumatorilor. În Austria situația este 
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diferită. DAE este adesea ascuns în text scris cu caractere mici - rezultatul unei reglementări mai 
puțin stricte.  

În Moldova, situația în publicitate este similară celei din Austria. În publicitate nu se pune accent pe 
DAE și, prin urmare, acesta nu este utilizat în mod corespunzător. Situația necesită o îmbunătățire. 

Consumatorii nu sunt protejați, deoarece este foarte dificil să compari ofertele dacă nu ești un 
expert. Drept consecință, concurența nu este loială.  

În Moldova am găsit și câteva cazuri, care par a fi încălcări clare ale legii. Aceasta se referă nu doar la 
publicitate, ci și în dialogul cu clienții. Aceasta implică nu numai o reglementare relativ slabă, ci și o 
supraveghere deficientă. Această situație este relevantă nu numai din punct de vedere al protecției 
consumatorilor, ci și în ceea ce privește stabilitatea financiară, deoarece ponderea creditelor de 
consum în totalul creditelor crește rapid. 

 

5.2 Recomandări pentru Moldova 

Care ar fi măsurile de întreprins, nu este o întrebare ușoară de răspuns. O măsură ar fi adoptarea 
unei reglementări mai stricte în ceea ce privește publicitatea creditelor de consum. Moldova 
îndeplinește cerințele directivei UE, însă analiza noastră arată că s-ar cuvine ameliorarea în 
continuare a reglementărilor în domeniu. Noi credem că este oportună ajustarea la anumite practici 
germane. În special, sugerăm următoarele cerințe suplimentare: 

 Afișarea DAE cel puțin la fel de proeminent ca orice altă rată 

 DAE trebuie să fie indicat imediat înainte sau după rata nominală a dobânzii  

Pentru a facilita analiza încălcărilor,  dispozițiile generale ar putea fi formulate ca cele din Germania:  

 orice comunicare de publicitate trebuie să fie corectă, clară și să nu inducă în eroare  

 nu sunt premise formulări care să ducă la așteptări greșite privind costurile creditului 

Cea mai transparentă publicitate, din punctul nostru de vedere, ar arăta astfel: 

“Dobânda anuală efectivă (DAE) 4,5%; rata nominală a dobînzii 4,3%”  

Desigur, o reglementare mai strictă poate rezolva doar o parte a problemei. Se pare că există și o 
problemă de supraveghere. Întrebările importante în acest sens sunt : cine controlează punerea în 
aplicare, ce se întâmplă dacă creditorul nu respectă reglementările, cine verifică calcularea DAE, 
dispune Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței ca organism de 
supraveghere de capacitatea de acoperire a domeniului respectiv și ce măsuri trebuie întreprinse 
pentru a o îmbunătăți? 
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Lista documentelor de politici recente 

 Creșterea recentă a veniturilor fiscale – în ce măsură a contribuit îmbunătățirea conformării?, de 
Jörg Radeke și Woldemar Walter; Document de Politici PP/04/2017 

 Potențiale și caracteristici esențiale ale structurilor de clustere-pilot în industria furnizării de 
piese auto și TCIAP (textile, confecții, încălțăminte și articole din piele) în Moldova, de Björn 
Vogler; Document de Politici PP/03/2017 

 Evaluarea impactului participării Moldovei la Acordul extins al OMC privind comerțul cu produse 
ale tehnologiei informației (ATI), de Anne Mdinaradze și Jörg Radeke; Document de Politici 
PP/02/2017 

 În ce mod poate fi absorbit excesul de lichiditate în sectorul bancar?, de Cyrus de la Rubia, 
Ricardo Giucci și Woldemar Walter; Document de Politici PP/01/2017 

 Evaluarea potențialului unei abordări bazate pe clustere pentru atragerea proiectelor 
investiționale din partea industriei furnizorilor de piese auto în Moldova, de Björn Vogler; 
Document de Politici  PP/05/2016 

 Evaluarea impactului sporirii cotei reduse a Taxei pe Valoarea Adăugată (TVA) în Moldova pentru 
anumite produse agricole și alimentare, de Jörg Radeke și Jürgen Ehrke; Document de Politici 
PP/04/2016  

 Efectul de pârghie al clusterelor pentru dezvoltarea industrială din Moldova. Condiții preliminare, 
potențial și pași cheie pentru introducerea unei abordări orientate pe clustere, de Björn Vogler; 
Document de Politici PP/03/2016  

 Utilizarea limitată a plăților fără numerar în Moldova: diagnoză și opțiuni de politici, de Matthias 
Luecke, Dumitru Pintea, Ricardo Giucci; Document de Politici PP/02/2016 

 
Lista studiilor de politici recente 

 Impactul economic al investițiilor străine directe în Moldova – Rezultatele unei analize empirice, 

de Woldemar Walter, Matthias Lücke și Adrian Lupușor; Studiu de politici PS/01/2017 

 

Lista notelor de politici recente 

 Evoluția exporturilor Moldovei în 2017, de Woldemar Walter și Ricardo Giucci; Notă de Politici 
PB/02/2018 

 Creșterea recentă a veniturilor fiscale – în ce măsură a contribuit îmbunătățirea conformării? – 
Sumarul rezultatelor, by Woldemar Walter and Jörg Radeke; Notă de politici PB/08/2018 

 Impactul economic al investițiilor străine directe în Moldova – Sumarul rezultatelor, de 
Woldemar Walter și Matthias Lücke; Notă de Politici PB/07/2017 

 Evaluarea impactului participării Moldovei la Acordul extins al OMC privind comerțul cu produse 
ale tehnologiei informației (ATI), de Jörg Radeke și Anne Mdinaradze; Notă de Politici 
PB/06/2017 

 Monitorizarea sectorului bancar în Moldova, de Ricardo Giucci, Dumitru Pintea, Woldemar 
Walter; Notă de Politici PB/05/2017 

 În ce mod poate fi absorbit excesul de lichiditate în sectorul bancar?  - Sumarul rezultatelor, de 
Ricardo Giucci, Cyrus de la Rubia și Woldemar Walter; Notă de Politici PB/04/2017 

 Importurile Republicii Moldova și impactul ZLSAC, de Ricardo Giucci și Woldemar Walter; Notă de 
Politici PB/03/2017 

 

Lucrări, note și alte publicații pot fi descărcate gratuit de pe site-ul: http://www.get-
moldau.de/wordpress/de/publikationen/beraterpapiere/. Pentru mai multe informații, Vă rugăm să 
contactați Echipa Economică Germană Moldova la info@get-moldau.de   
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