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UN  VIS  DE  IERI  REAL  E  AZI!

BC „Moldindconbank”  S.A. a  ajuns   la Cimişlia 

Reprezentanţa  BC  “Moldindconbank” S.A.  se află pe adresa:  or. Cimişlia, str. Barbu Lăutaru, nr.3.

Ion Ciumeică  

La mijlocul săptămânii prece-
dente, în apropierea nemijlocită 
a pieţii din oraşul Cimişlia, a fost 
deschisă reprezentanţa Filialei din 
Hânceşti a BC „Moldindconbank” 
S.A. 

Ceremonia propriu-zisă a debu-
tat cu o luare de cuvânt a D-lui 

Gheorghe Ursu, vicepreşedinte al 
Comitetului de conducere a Băncii în 
cauză, care s-a referit la activitatea in-
stituţiei pe parcursul celor 15 ani de 
la acţionare.  

Succese de invidiat 

La 25 ianuarie 1991, prin decizia 
adunării de constituire, Banca Repu-
blicană din Moldova „Promstroibank” 
din fosta URSS a fost reorganizată în 
societate pe acţiuni cu denumirea de 
Bancă Comercială pentru Industrie 
şi Construcţii BC „Moldindconbank” 
S.A. Reorganizarea a însemnat nu nu-
mai schimbarea denumirii şi formei 
organizatorico-juridice, dar şi lărgirea 
esenţială a funcţiilor ei cu scopul de 
a transforma Banca într-o instituţie 
financiar-bancară universală.

Şi scopul a fost reuşit. Dacă în 
1991 volumul de resurse atrase de 
la persoanele fizice şi juridice, pre-
cum şi de la bănci, constituia numai 
1% din volumul total al resurselor de 
finanţare, în decurs de 5 ani, această
cotă a crescut până la 42 la sută, iar 
anul trecut – până la 75%. 

Mai mult ca atât, 6-7 procente 
din baza de resurse îl ocupă astăzi 

mijloacele băneşti atrase din orga-
nismele financiare internaţionale,
ceea ce vorbeşte despre autoritatea 
sporită peste hotare a BC „Moldind-
conbank” S.A. 

De la acţionare şi până în pre-
zent activele Băncii au crescut de la 

3,1 milioane lei (în 1991) până la 2,35 
miliarde lei (în 2006), adică de peste 
600 ori.        

Portofoliul creditelor s-a mărit de la 
1 milion de lei până la 1,6 miliarde lei. 

S-a obţinut o sporire radicală a 
volumului de colectare a depozitelor: 

de la 4 milioane până la 806 milioane 
lei – de la persoanele fizice, şi de la 17
milioane până la 713 milioane – de la 
persoanele juridice. 


