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1. INTRODUCERE 

 

CONSIDERENTE GENERALE 

Raportul privind informația publicată la 31 decembrie 2021 al BC “Moldindconbank” S.A a fost elaborat 
în conformitate cu Regulamentul cu privire la cerințele de publicare a informațiilor de către bănci, aprobat 
prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei, nr.158 din 09.07.2020, pentru a 
raspunde cerințelor de reglementare privind asigurarea unui nivel adecvat de transparență, prin 
informarea publică privind procesele de evaluare a capitalului și a riscului, în scopul consolidării 
disciplinei pieței și pentru stimularea instituțiilor de credit în  îmbunătățirea  organizării  strategiei  de  
piață, controlul riscurilor și gestionarea organizării interne.  

 
INFORMAŢII PROPRIETATE A BĂNCII ŞI INFORMAŢII CONFIDENŢIALE 

Reglementările interne ale Băncii cu privire la publicarea informaţiilor formalizează tratamentul 
informațiilor considerate ca fiind sub pragul de semnificație, proprietate sau confidențiale, care sunt 
următoarele: 

Proprietate a Băncii (dezvăluirea acestora ar produce prejudicii materiale şi/sau concurenţiale în cazul 
publicării): 

• Strategia și modelul de afaceri; 

• Modalitatea de determinare şi urmărire a profilului de risc al băncii; 

• Sistemul de reglementari interne (strategii, politici, planuri, norme, manuale, proceduri); 

• Descrierea detaliată a sistemului de limite folosite în administrarea riscurilor; 

• Orice alte informaţii de natură strategică. 

Confidenţiale (dezvăluirea lor ar produce prejudicii materiale şi de imagine pentru Bancă, pentru clienţi, 

furnizori şi colaboratori): 

• Informaţii din contracte încheiate cu clienţii şi alţi colaboratori sau furnizori ai Bancii; 

• Orice fel de informaţii referitoare la arhitectura şi funcţiunile sistemului informatic utilizat de Banca; 

• Orice informaţii referitoare client, colaboratori sau furnizori fără a avea acceptul acestora. 

Față de cele prezentate mai sus, toate informaţiile cuprinse în cadrul acestui raport sunt semnificative. 

Astfel, Banca se conformeaza în principiu tuturor cerințelor de publicare fără nici o excepție în ceea ce 
privește semnificația, proprietatea și confidențialitatea. 
 
PERIMETRUL DE CONSOLIDARE 

Perimetrul de consolidare prudențială al BC “Moldindconbank” S.A. la data de 31.12.2021 e compus 
doar din BC “Moldindconbank” S.A. (Republica Moldova) 100%. 

Prezentul raport e întocmit la nivel individual în conformitate cu Standardele Internationale de Raportare 
Financiară și în conformitate cu cerințele regulatorului. Informațiile prezentate sunt la data de 31 
decembrie 2021 dacă nu e altfel precizat. 

Autoritatea responsabilă cu supravegherea pe bază individuală a băncii: Banca Nationala a Moldovei.  

 
LOCAŢIA PUBLICĂRII ÎN CONFORMITATE CU CERINŢELE DE PUBLICARE  

Informațiile publicate în baza cerințelor de publicare sunt disponibile pe pagina de internet a Bancii 
(www.micb.md). 
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2. CADRUL DE ADMINISTRARE  

2.1. POLITICA ŞI PRACTICILE DE REMUNERARE 

Politica de remunerare descrie cadrul general și principiile de bază pentru determinarea remunerației, fiind 

bazată pe principiile guvernanței corporative și aliniată la strategia și modelul de afaceri, precum și la 

strategia privind administrarea riscurilor semnificative în Bancă, la valorile corporative și interesele pe termen 

lung ale Băncii.    

Prin aplicarea politicii de remunerare Banca urmărește să dezvolte și să rețină salariații cu un potențial de 

dezvoltare profesională, să motiveze și să încurajeze angajații în creșterea performanței individuale și 

colective. 

Politica de remunerare este parte integrantă în mecanismul de administrare a riscurilor și cuprinde măsuri 

de evitare a conflictelor de interese, precum: 

- remunerația funcțiilor de control intern este predominant fixă și nu este corelată de performanța 

activităților pe care funcțiile de control le monitorizează; 

- supravegherea în cascadă a remunerației  pe nivele de funcții de către nivelul superior: Adunarea 

Generală a acționarilor hotărăște condițiile de remunerare pentru Consiliul Băncii, Consiliul Băncii 

cu suportul Comitetului de remunerare hotărăște pentru Comitetul de conducere, funcții-cheie, 

coordonatorii funcțiilor de control, Comitetul de conducere pentru restul funcțiilor; 

- orice situație ce poate duce la apariția unui conflict de interese în procesul de remunerație, poate fi 

adusă la cunoștința Departamentului conformitate de către orice salariat, prin intermediul canalelor 

de comunicare (alerta@micb.md și antifrauda@micb.md)   

 
Politica de remunerare suplimentar stabilește: 

- alinierea la obiectivele strategiei de afaceri, valorilor și intereselor pe termen lung ale Băncii; 
- descurajarea asumării de riscuri care depășesc nivelul toleranței la risc a Băncii; 
- componentele fixe şi variabile ale remunerației sunt echilibrate, componenta fixă a remunerației 

reprezintă o proporție suficient de mare din remunerația totală, astfel încât permite aplicarea unei 
politici flexibile privind remunerația variabilă, inclusiv posibilitatea de a nu o plăti; 

- remunerația bazată pe performanță ține cont de ciclul de afaceri şi de riscurile specifice activității 
Băncii; 

- evaluarea performanței individuale are la bază atât criterii financiare măsurabile, cât și criterii 
calitative precum cunoștințe privind domeniul de activitate, abilitățile manageriale (după caz), 
eficiența și atitudinea profesională generală, nivelul de angajament, conformarea cu politicile Băncii, 
etc. 

- Implementarea Politicii de remunerare face obiectul, cel puțin anual al unei evaluări interne 
independente de către funcția de audit intern al Băncii.  

 
În cadrul BC „Moldindconbank” S.A. este înființat Comitetul de remunerare. La ședințele Comitetului de 
remunerare participă obligator un membru al Comitetului de administrare a riscurilor. Responsabilitățile 
principale ale Comitetului de remunerare țin de: 

- elaborarea hotărârilor privind remunerarea ce urmează a fi adoptată de Consiliul Băncii; 
- acordarea asistenței și consultanței Consiliului cu privire la elaborarea politicii de remunerare a 

Băncii; 
- sprijinirea Consiliului în monitorizarea politicilor, practicilor și proceselor de remunerare și în 

respectarea politicii de remunerare; 
- asigurarea concordanței politicii de remunerare cu administrarea solidă și eficientă a riscurilor, și 

alinierea acesteia cu modelul de afaceri, obiectivele, cultura, valorile corporative și interesele pe 
termen lung ale Băncii; 

- evaluarea îndeplinirii obiectivelor de performanță și necesității unei ajustări ex-post la risc. 
 

  

mailto:alerta@micb.md
mailto:antifrauda@micb.md
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Pe parcursul exercițiului financiar 2021 Comitetul de remunerare s-a întrunit în ședințe de 7, examinând în 
total 11 chestiuni. Structura Comitetului de remunerare a fost constituită în baza hotărârii Consiliului Băncii 
din 18.12.2019 (proces-verbal nr.26), ulterior actualizată prin hotărârea din 25.05.2020 (proces-verbal nr.06), 
având următoarea Componență: 
 
1. Herbert Stepic -  Președintele Comitetului de remunerare, președinte al Consiliului Băncii; 
2. Nikolaos Barlagiannis - Membrul Comitetului de remunerare, membrul Consiliului Băncii; 
3. Gael du Breil de Pontbriand - Membrul Comitetului de remunerare, membrul Consiliului Băncii; 
4. Nikolay Nikolov - Membrul Comitetului de remunerare, membrul Consiliului Băncii. 
 
În cadrul BC „Moldindconbank” S.A. pachetul de remunerație cuprinde: 

- remunerația fixă (salariul de funcție, sporuri și compensații stabilite de Codul Muncii) 
- remunerația variabilă (bonusuri de performanță, prime, ajutoare materiale și alte beneficii oferite 

unor categorii de angajați) 

 
Fiecare funcție în Bancă este caracterizată de atribuții și responsabilități, aria de activitate și nivelul ocupat 
în cadrul structurii organizatorice, precum și de setul de competențe și abilitățile necesare ocupării funcției 
date. Nivelul remunerației fixe poate fi actualizat pe baza rezultatelor analizei și evaluării performanțelor 
individuale precum și condițiilor pieței de muncă în scopul asigurării nivelelor competitive și corecte ale 
acesteia. 
Cuantumul și criteriile de remunerare a membrilor Consiliului Băncii și Comitetului de conducere, în 
conformitate cu prevederile legislației și cu practicile de guvernanță corporativă, se bazează pe: 

1) responsabilitățile și contribuția membrilor Consiliului și comitetului de conducere la performanțele 
Băncii; 

2) capacitatea de a atrage, selecta și păstra manageri calificați și loiali; 
3) încurajarea membrilor Consiliului și Comitetului de conducere de a acționa în interesul Băncii și nu 

în interes personal 
 

Remunerația variabilă poate fi acordată trimestrial, semestrial și anual, în dependență de performanța 
angajatului, structurii în care își desfășoară activitatea și a rezultatelor generale ale Băncii, fiind ajustată la 
risc și parte integrantă din remunerația anuală totală. Banca aplică principiul potrivit căruia componenta 
variabilă nu va depăși 100% din componenta fixă a remunerației totale anuale pentru fiecare salariat.  
 
Măsurarea performanței include o ajustare pentru riscurile curente și viitoare, și ea în considerare costul 
capitalului și lichiditatea necesară. Obiectivele de performanță includ atât indicatori cantitativi, cât și calitativi 
astfel încât să nu încurajeze asumarea de riscuri excesive sau vânzarea abuzivă de produse bancare. 
 
Remunerația este achitată în mijloace bănești și nu se prevede remunerație variabilă de tip non-cash sub 
formă de acțiuni, titluri și/sau instrumente legate de acțiuni.  
 
Bugetul aferent remunerării se stabilește anual în cadrul procesului de planificare integral pe Bancă, iar 
alocarea efectivă (remunerația variabilă) va depinde de modificările intervenite în situația financiară a Băncii 
în momentul plății, utilizând ajustările ex-ante și ex-post. 
 
Informații cantitative agregate privind remunerația personalului identificat, achitată în anul 2021 sunt 
prezentate în Tabelul nr.1: 

Tabel nr.1 

Remunerație fixă și variabilă 

Număr beneficiari 36 

Remunerație totală fixă (brut, MDL) 34 420 804 

Remunerație totală variabilă (brut, MDL), din care: 10 377 837 

numerar 10 377 837 
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Informații cantitative agregate privind numărul persoanelor care pe parcursul exercițiului financiar 2021 au 
beneficiat de o remunerație care constituie echivalentul a sumei de 1 milion de lei sau mai mult, sunt 
prezentate în Tabelul nr.2: 

Tabel nr.2 

Remunerația ≥ 1 milion lei 

Interval salarial, lei Număr beneficiari 

1.000.000 – 1.500.000 5 

1.500.000 – 2.000.000 4 

2.000.000 – 2.500.000 2 

2.500.000 – 3.000.000 1 

3.000.000 – 3.500.000 1 

5.000.000 – 6.000.000 1 

6.000.000 – 7.000.000 1 

 
Informații cantitative agregate privind remunerația acordată pe parcursul anului 2021 membrilor Consiliului 
și Organului executiv al Băncii sunt prezentate în Tabelul nr.3: 

Tabel nr.3 

Remunerația agregată totală, (brut, MDL) 

Consiliul Băncii 15 296 880 

Comitetul de conducere al Băncii 23 086 003 

 
Informații cantitative agregate privind plățile de bun-venit, acordate în anul 2021 sunt prezentate în Tabelul 
nr.4: 

Tabel nr.4 

Plăți de bun-venit și plăți compensatorii, (brut, MDL) 

Număr beneficiari 3 

Total plăți de bun-venit 680 000 

 
Informații cantitative agregate privind plățile compensatorii, acordate în anul 2021 sunt prezentate în Tabelul 
nr.5: 

Tabel nr.5 

Plăți compensatorii, (brut, MDL) 

Număr beneficiari 1 

Total plăți compensatorii 360 000 

 
 
Cu privire la următoarele informații: 

- sumele remunerației amânate datorate și neplătite, defalcate pe părți pentru care au fost îndeplinite 
criteriile de intrare în drepturi și părți pentru care nu au fost îndeplinite criteriile de intrare în drepturi; 

- sumele remunerației amânate acordate pe parcursul anului financiar, plătite și reduse prin 
intermediul ajustărilor de performanță; 

- sumele remunerației variabile defalcate pe acțiuni, instrumente legate de acțiuni și alte tipuri de 
instrumente, 

menționăm că la nivelul Băncii nu există astfel de situații. 
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2.2. POLITICA DE SELECTARE ŞI DIVERSITATE A MEMBRILOR ORGANULUI DE CONDUCERE 

Procedura de identificare, evaluare și aprobare a membrilor organului de conducere se realizează, 
respectând următoarele etape:  

 Identificarea şi evaluarea individuală a candidaților; 

 Evaluarea inițială la nivel colectiv a organului de conducere; 

 Înaintarea candidaților pentru alegerea/ numirea după caz  în funcţia de membru al organului 
de conducere şi obținerea aprobării de către BNM;  

 Reevaluarea (Evaluarea continuă) la nivel individual și la nivel colectiv a membrilor organului 
de conducere. 

La baza proceselor de identificare și evaluare a membrilor Organului de conducere precum și în scopul 
asigurării unui management prudent și corect stau următoarele principii, fără a fi însă limitative: 

- Gândire independentă; 
- Asigurarea diversității; 
- Expertiza, competența, experiența profesională adecvată naturii, extinderii și complexității activității; 
- Evitarea conflictelor de interese; 
- Reputație; 
- Timp alocat. 

 
Orice candidat pentru deținerea funcției de membru al organului de conducere este obligat să prezinte o 
declarație scrisă, prin care își asumă obligația să notifice despre orice schimbare importantă, care afectează 
conformarea cu cerințele înaintate de către BNM prin reglementările sale.  
 
BC „Moldindconbank” S.A., prin intermediul reglementărilor interne, încurajează practicile privind 
promovarea diversității (din punct de vedere al vârstei, genului, experienței, etc.) în cadrul organului de 
conducere al Băncii. 
 
La determinarea expertizei, competenței și experienței profesionale – se iau în considerare experiența 
teoretică și practică obținută în cadrul formării profesionale și la ocuparea funcțiilor anterioare, în conformitate 
cu reglementările BNM. Totodată, membrii Organului de conducere trebuie să dispună, la nivel colectiv, de 
cunoştinţe, aptitudini şi experienţa adecvată în raport cu activităţile desfăşurate de Bancă, inclusiv 
principalele riscuri ale acestora, şi să se pronunţe în deplină cunoştinţă de cauză cu privire la toate aspectele 
asupra cărora trebuie să decidă potrivit competenţelor lor, precum şi pentru a-şi prezenta punctele de vedere 
şi pentru a asigura o discuţie eficientă a subiectelor pe care urmează a fi luate deciziile în cadrul Organului 
de conducere. 
 
Pentru obținerea aprobării persoanei alese sau numite în funcția de membru al organului de conducere, 
Banca prezintă către BNM setul de documentele necesare. Persoana numită în funcția de membru al 
organului de conducere începe să-și exercite funcția doar după aprobarea de către BNM. 
 
Membrii organului de conducere au obligația să asigure menținerea unor standarde profesionale și de 
conduită adecvate ale întregului personal al Băncii. Pentru asigurarea corespunderii continue cerințelor de 
adecvare a persoanelor care dețin funcția de membru al organului de conducere Comitetul de numire creat 
pe lângă Consiliul Băncii, reevaluează adecvarea la nivel individual și la nivel colectiv a membrilor organului 
de conducere. Adiţional reevaluarea se efectuează la numirea sau alegerea persoanei pentru un nou termen 
sau în unul din următoarele cazuri: 

- atunci când există dubii privind adecvarea membrilor organului de conducere; 
- în cazul survenirii unui eveniment cu un impact semnificativ asupra reputaţiei unui membru al organului 

de conducere, asupra imaginii Băncii, inclusiv în cazurile în care persoanele menţionate nu respectă Politica 
BC “Moldindconbank” S.A. privind conflictul de interese sau în orice alt caz, care poate afecta adecvarea 
acestora. 
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2.3. NUMĂRUL FUNCŢIILOR DEŢINUTE DE MEMBRII ORGANULUI DE CONDUCERE 

 
Numărul funcțiilor, deținute în mod efectiv pentru fiecare membru al organului de conducere se 

regăsește în raportul publicat de BC „Moldindconbank” S.A. conform cerințelor BNM -  Informaţia cu privire 
la membrii consiliului, organului executiv, vicepreședinții băncii şi contabilul-şef (Anexa nr.6) și se prezintă 
suplimentar, în tabelul de mai jos (situația la 23.02.2022): 

 

Nr. 
crt. 

Numele, 
Prenumele 

Funcția Numărul de Funcții 
ocupate în entităţi 

1 Stepic Herbert  Președinte  al Consiliului 6 funcții 

2 Nikolov Nikolay  Vicepreședinte  al Consiliului 2 funcții 

3 Basunia Tamjid 
Hossain  

Membru  al Consiliului 1 funcție 

4 Barlagiannis Nikolaos  Membru  al Consiliului 1 funcție 

5 du BREIL de 
PONTBRIAND Gaël, 
Jean-Marie, Ghislain, 
Gérard 

Membru  al Consiliului 2 funcții 

6 Spînu Ana Membru  al Consiliului 1 funcție 

7 Higgins Thomas 
Michael 

Membru  al Consiliului 7 funcții 

8 Borissov Nikolay 
 

Președinte al Comitetului de conducere - 

9 Cibotaru Victor Prim-Vicepreședinte al Comitetului de conducere - 

10 Cheptine Denis Vicepreședinte al Comitetului de conducere - 

11 Suruceanu Andrei Vicepreședinte al Comitetului de conducere - 

12 Krepak Dmytro Vicepreședinte al Comitetului de conducere 1 funcție 

13 Kroumova Tzvetanka Vicepreședinte al Comitetului de conducere 2 funcții 

 

 

2.4. DESCRIEREA FLUXULUI DE INFORMATII PRIVIND RISCURILE CATRE STRUCTURA DE 
CONDUCERE 

Pentru toate categoriile de riscuri semnificative Banca a stabilit mecanisme de raportare periodică și 
transparentă, astfel încât organul de conducere și toate unitățile relevante să beneficieze în timp util de 
rapoarte precise, concise și semnificative și să poată să facă schimb de informații relevante privind 
identificarea, evaluarea şi monitorizarea riscurilor.  

Consiliul Băncii și Comitetul de Administrare a Riscurilor stabilesc natura, volumul, formatul şi frecvența 
informațiilor privind riscurile pe care urmează să le primească. 

Pe parcursul anului 2021, Comitetul de administrare a riscurilor s-a întrunit în 11 ședințe. 

În cadrul Băncii sunt implementate mecanisme de raportare a riscurilor în mod regulat (lunare/trimestriale/ 
anuale) pe diferite segmente de activitate aferente funcției de risc, funcției de conformitate și aferente 
domeniului IT, precum și mecanisme de raportare în timp util privind orice nereguli semnificative sau aspecte 
legate de domeniul riscuri.  În cadrul Băncii, sunt disponibile următoarele linii de raportare: 

- Membrului Comitetului de conducere al Băncii responsabil de Aria Riscuri; 
- Membrului Comitetului de conducere al Băncii responsabil de Aria Conformitate și Legalitate; 
- Comitetele specializate ale Comitetului de conducere; 
- Comitetului de conducere al Băncii; 
- Comitetele specializate ale Consiliului Băncii; 
- Consiliului Băncii. 

Raportarea riscurilor se efectuează de către fiecare subdiviziune a Băncii, pe liniile de raportare stabilite: 

- Funcția de administrare a riscurilor  efectuează evaluarea profilului de risc al Băncii în raport cu 
apetitul și toleranța la risc stabilite pentru fiecare categorie de riscuri semnificative, cu raportarea 
către Consiliul Băncii, Comitetul de administrare a riscurilor şi Comitetul de conducere al Băncii în 
cadrul Raportului privind administrarea riscurilor semnificative. 
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- Funcția de administrare a riscurilor perfectează trimestrial Raportul privind administrarea riscurilor 
semnificative, care este prezentat Consiliului Băncii, Comitetului de administrare a riscurilor şi 
Comitetului de conducere al Băncii. 

- Funcția de administrare a riscurilor perfectează raportul privind controlul respectării limitelor stabilite 
de BNM și conform Politicilor privind administrarea riscurilor semnificative, care este prezentat lunar 
către Comitetul de conducere al Băncii. 

- Funcția de administrare a riscurilor întocmește şi prezintă anual organului de conducere și BNM 
raportul referitor la procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri, inclusiv identificarea 
aspectelor care necesită îmbunătăţiri şi măsurile planificate în acest sens la nivelul Băncii. 

- Funcția de administrare a riscurilor întocmește şi prezintă cel puțin anual către organul de conducere 
și Comitetul de administrare a riscurilor Raportul cu privire la rezultatele simulărilor de criză; 

- Funcția de  conformitate prezentă trimestrial indicatorii aferenți profilului riscului de conformitate, în 
vederea determinării profilului riscului de conformitate al Băncii și raportării către Comitetul de 
conducere al Băncii, Comitetului de administrare a riscurilor și Consiliului Băncii 

- Serviciul securitate a informației raportează cel puțin anual organului de conducere al Băncii și CAR, 
referitor la profilul riscului aferent tehnologiei informației și comunicațiilor și cu înaintarea măsurilor 
de îmbunătățire a securității informaționale în Bancă. 

Funcția de administrare a riscurilor efectuează monitorizarea periodică a încadrării activității Băncii în limitele 
de risc aprobate, de așa manieră încât riscurile derivate din activitatea Băncii să țină cont de apetitul/toleranța 
la risc pe care Banca și l-a asumat.  

Orice abatere de la aceste limite se raportează imediat Conducătorului ariei Riscuri / Conducătorului Ariei 
Conformitate și Legalitate, după caz, și membrului Comitetului de conducere responsabil de Aria riscuri / 
membrului Comitetului de conducere responsabil de Aria Conformitate și Legalitate, după caz.  

Directorul Departamentului raportează direct Conducătorului Ariei Riscuri și membrului Comitetului de 
conducere responsabil de Aria Riscuri cu privire la evoluţiile contrare toleranţei și apetitului la risc stabilite în 
strategiile şi politicile băncii. Suplimentar Directorul Departamentului avertizează Conducătorul Ariei Riscuri 
și membrului Comitetului de conducere responsabil de Aria Riscuri, după caz, atunci când există evoluţii 
specifice care afectează sau ar putea afecta activitatea Băncii. 

 

3. POLITICA CU PRIVIRE LA ADMINISTRAREA RISCURILOR 

3.1. OBIECTIVELE ȘI POLITICILE CU PRIVIRE LA ADMINISTRAREA RISCURILOR SEPARAT PENTRU 
FIECARE CATEGORIE DISTINCTĂ DE RISC 

 
BC ”Moldindconbank” S.A. dispune de Strategie și Politici privind administrarea riscurilor, care expun 
abordările Băncii privind riscurile semnificative aferente activităţilor Băncii (inclusiv riscul de credit, riscul de 
concentrare, riscul rezidual aferent tehnicilor de diminuare a riscului de credit, riscul privind expunerile cu 
persoanele afiliate, riscul de piață, riscul de rată al dobânzii din afara portofoliului de tranzacționare (IRRBB), 
riscul de lichiditate, riscul strategic, riscul operațional, de conformitate, riscul aferent tehnologiei informației 
și comunicațiilor (riscul TIC), riscul reputațional, riscul de țară/transfer), aliniate la obiectivele strategice ale 
Băncii, conform modelului și strategiei de afaceri a Băncii. 

Obiectivele principale ale Băncii în domeniul administrării riscurilor cuprind: 
- dezvoltarea afacerii prin optimizarea activităţii Băncii din punct de vedere al relaţiei „risc/profit”, în 

conformitate cu apetitul său la risc; 
- garantarea unei dezvoltări durabile a Băncii pe baze continue, prin implementarea unui sistem  

eficient de analiză, măsurare, control și monitorizare a riscurilor; 
- respectarea cerințelor de fonduri proprii în conformitate cu reglementările BNM și documentelor 

normative interne în vigoare. 

1) Obiectivele și politicile cu privire la administrarea riscurilor 

a. Evaluarea adecvării capitalului la riscuri 
 
Procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri reprezintă o componentă a procesului de 
conducere a Băncii şi a culturii decizionale a acesteia. 
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Procesul intern de evaluare a adecvării capitalului Băncii la riscuri asigură organului de conducere 
posibilitatea să evalueze în mod continuu profilul de risc al Băncii şi gradul de adecvare a capitalului în raport 
cu acesta. 
 
Pentru evaluarea adecvării capitalului intern la riscuri, Banca identifică şi evaluează toate riscurile 
semnificative la care este sau poate fi expusă. 
 
Banca îşi stabileşte ca obiectiv un nivel intern al cerinţei de capital, având în vedere profilul de risc, mediul 
economic în care îşi desfăşoară activitatea, calitatea proceselor de control intern şi de administrare a 
riscurilor, planurile strategice, calitatea capitalului intern disponibil. 
 
Principalul scop al procesului intern de evaluare a adecvării capitalului la nivelul Băncii este acela de a sprijini 
strategia de afaceri și a asigura că există un grad suficient de capitalizare pentru a face față unor condiții de 
criză macroeconomică. 
 

b. Riscul de credit, inclusiv riscul de credit al contrapărții, riscul de decontare și riscul de 
concentrare 

Riscul de credit și concentrare înglobează atât riscul din activitatea de creditare propriu-zisă, cât și din  
tranzacţiile încheiate cu băncile - contragenți, persoane juridice nerezidente specializate în vederea efectuării 
operațiunilor de introducere şi/sau scoatere a numerarului, organizatori de sisteme de remiteri de bani și din 
alte tranzacţii iniţiate pentru clienţii Băncii, precum emiterea de scrisori de garanţie, deschiderea/confirmarea 
de acreditive, investiţii în acţiuni și alte valori mobiliare, alte facilitaţi acordate clienţilor.  

În activitatea sa, Banca este expusă în special riscului de credit, acesta fiind cel mai important tip de risc cu 
care se confruntă. 

Conform strategiei administrării riscului de credit și concentrare Banca are drept obiectiv principal 
dezvoltarea durabilă a activității de creditare prin optimizarea activităţii Băncii din punct de vedere al relaţiei 
„risc/profit”, în conformitate cu apetitul la riscul de credit (nu mai înalt de mediu) și riscului de concentrare (nu 
mai înalt de mediu-ridicat) stabilite de Consiliul Băncii. În vederea realizării acestui obiectiv Banca urmărește 
constituirea unui portofoliu de credite cu cotă predominantă de expuneri (acordarea de credite şi emiterea 
de garanții) faţă de întreprinderi mici si mijlocii (IMM), precum şi persoane fizice și monitorizarea continuă a 
expunerilor la riscul de credit și concentrare pentru: 

- evitarea situației concentrării portofoliului de credite în profilul de risc ridicat; 
- determinarea trendului calităţii portofoliului de credite, astfel încât să se poată întreprinde măsurile 

necesare pentru a evita o deteriorare în timp a acestei calităţi;  
- asigurarea managementului riscului de credit și protecția corespunzătoare a Băncii împotriva acestui 

risc. 

Administrarea riscului de credit la nivelul portofoliului de credite se efectuează prin evaluarea riscului aferent 
portofoliului dat şi încadrarea în limitele stabilite de expunere la riscul de credit, respectiv: 

- expuneri față de clienți/grupe de clienți aflați în legătură; 
- expuneri față de persoane afiliate; 
- expuneri față de salariații Băncii; 
- pe valută; 
- pe categorii de produse; 
- pe categorii de risc de credit; 
- pe sectoare de activitate.  

Având în vedere că activitatea de creditare deţine o pondere importantă în activitatea desfăşurată de Bancă, 
un sistem eficient de administrare a riscului de credit generează efecte pozitive atât pentru Bancă, cât și 
pentru clienţii săi. Pentru bancă, efectele pozitive constau în diminuarea nivelului pierderilor rezultate din 
credite neperformante, precum și diminuarea volatilității rezultatelor financiare. Pentru clienți, efectele 
pozitive constau în optimizarea tarifelor, sporirea calităţii, a gradului de diversificare a serviciilor şi 
operativității prestării lor, majorarea gradului de protecție a intereselor clienților. 

Activitatea de creditare în cadrul Băncii este reglementată prin documentele normative, prin care se stabilesc 
pașii procesului de creditare a persoanelor juridice și persoanelor fizice, criteriile de eligibilitate, modalitatea 
monitorizării debitorilor, stabilirii rating-lui, limitele de finanțare pe ramuri, tipuri de clienți, valută, grupuri de 
clienți etc. 
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c. Riscul privind expunerile cu persoanele afiliate  

Banca, în desfăşurarea normală a activităţii sale, încheie diverse tranzacţii bancare cu persoanele afiliate. 
Acestea includ credite, depozite şi tranzacţii valutare, achiziţii și alte servicii, care nu pot fi încheiate în condiții 
mai avantajoase decât cu persoanele neafiliate Băncii.    

Banca efectuează tranzacții cu persoanele afiliate numai după acumularea informației suficiente pentru 
argumentarea avantajului economic pentru Bancă al tranzacției respective, precum și pentru evaluarea 
riscurilor aferente acestora. 

Prin administrarea riscului privind expunerile cu persoanele afiliate se urmărește cunoașterea persoanelor 
afiliate, identificarea tranzacţiilor cu persoanele afiliate şi determinarea expunerilor individuale şi totale faţă 
de persoanele afiliate, pentru determinarea sumei totale a acestor expuneri, precum şi pentru monitorizarea 
şi raportarea respectivelor expuneri prin intermediul unui proces independent de verificare şi auditare.  

Obiectivul principal este de a evalua și diminua riscurile la care ar putea fi expusă Banca  ca urmare a 
angajării în tranzacții cu persoanele afiliate.  

În acest sens, Banca a dezvoltat proceduri și regulamente interne, care permit identificarea, monitorizarea, 
analiza la timp a acestor tranzacții, precum și fortificarea sistemului de control intern. Banca deţine și menține 
Registrul persoanelor afiliate Băncii și Registrul tranzacţiilor cu persoanele afiliate Băncii. Tranzacţiile cu 
persoanele afiliate băncii se înscriu în registrul respectiv, cu indicarea naturii tranzacţiei, datei încheierii 
tranzacţiei, numărul contractului, sumei şi termenelor acesteia. În cazul tranzacţiilor de credit/împrumut se 
indică asigurarea şi asigurătorul acestora.  

Profilul de risc privind expunerile cu persoanele afiliate este monitorizat și raportat trimestrial către Comitetul 
de conducere, Comitetul de administrare a riscurilor și Consiliul Băncii. Profilul riscului privind expunerile cu 
persoanele afiliate este ”redus” și nu depășește apetitul de risc al Băncii. 

d. Riscul de piață  

Banca urmărește realizarea următoarelor obiective strategice cu impact în domeniul riscului de piață: 

a) protejarea fondurilor proprii ale Băncii de la fluctuațiile ratelor dobânzilor prin optimizarea decalaju lui 
pozițiilor aferente instrumentelor financiare deținute pentru tranzacționare, în conformitate cu condițiile 
de piață, astfel încât impactul variației ratei dobânzii asupra veniturilor nete din dobânzi să fie cât mai 
diminuat; 

b) protejarea fondurilor proprii ale Băncii de variațiile de piață ale prețurilor instrumentelor financiare din 
portofoliul de tranzacționare al Băncii; 

c) protejarea fondurilor proprii ale Băncii de la fluctuațiile cursului valutar prin menținerea poziției valutare 
deschise la un nivel optimal, în dependență de situația pieței, inclusiv cu respectarea limitelor 
prudențiale, ținându-se cont de structura activelor și pasivelor, a obiectivelor strategice și expunerea la 
alte riscuri ale Băncii; 

d) protejarea fondurilor proprii ale Băncii de la schimbarea nivelului și/sau de la corelațiile dintre prețurile 
mărfurilor. 

Administrarea riscului de piață al Băncii se axează în principal pe gestiunea riscului valutar, ca component 
major (semnificativ) pentru Bancă al riscului de piață. 

Administrarea riscului valutar se realizează prin determinarea următorilor indicatori pe baza cărora se 
monitorizează şi limitează nivelurile maxime ale pozițiilor deschise nete şi ale poziției nete totale în total 
fonduri proprii: 
a) poziția deschisă netă pe fiecare valută (exclusiv moneda de raportare); 
b) poziția netă totală. 

Banca monitorizează zilnic pozițiile valutare deschise atât pentru fiecare valută în parte, cât și agregat în 
vederea limitării riscurilor și evitării pierderilor cauzate de fluctuațiile cursului valutar. Obiectivul principal este 
conformarea la limitele apetitului și toleranței la risc în scopul administrării la riscul valutar, stabilite în Politicile 
privind administrarea riscurilor semnificative ale Băncii.  

Profilul de risc de piață al Băncii este ”redus” și se încadrează în apetitul la riscul de piață al Băncii. 

e. Riscul de rată a dobânzii din activităţi în afara portofoliului de tranzacţionare (în continuare: 
IRRBB) 
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IRRBB îşi are originea în necorespunderea dintre mărimea activelor sensibile la rata dobânzii şi pasivelor 
sensibile la rata dobânzii pentru o anumită perioada de timp în volum absolut, şi din modificările structurii 
temporare a ratelor dobânzii respective, rezultate în schimbarea pantei şi formei curbei randamentului. 

Prin intermediul administrării riscului IRRBB, Banca urmărește obiectivul de protejare a capitalului Băncii de 
la fluctuațiile ratelor dobânzilor prin optimizarea decalajului între activele şi pasivele sensibile la variația ratei 
dobânzii, atât per total, cât și pe benzi de scadenţă, în conformitate cu condițiile de piață, astfel încât impactul 
variației ratei dobânzii asupra veniturilor nete din dobânzi să fie cât mai diminuat. 

În vederea asigurării unei marje a dobânzii cât mai mari și cât mai stabile în timp, dar și cu un profil de risc 
cât mai redus, Banca realizează următoarele măsuri: 

- a elaborat un cadru intern de administrare a riscului IRRBB, în conformitate cu cerintele BNM şi a 
celor mai bune practici; 

- Banca are procese interne de setarea a limitelor aferente sensibilităţii la modificarile ratelor, atât 
pentri indicatorii prudenţiali, cât şi pentru indicatorii interni aferenţi; 

- calculează şi monitorizează indicatorii de sensibilitate la variația ratei dobânzii, implicând 
identificarea activelor/pasivelor aferente portofoliului bancar (bilanțiere şi extrabilanţiere) sensibile la 
rmodificare ratelor pentru fiecare valuta semnificativa și pe diferite benzi de scadenţă; 

- efectuează periodic stres teste menite sa identifice potentiale abateri fată de apetitul la risc în cazul 
unor situaţii de criză; 

- Banca are elaborat un plan de mitigare a riscului IRRBB pentru potenţialele situaţii în care indicatorii 
aferenţi vor depăşi pragurile de avertizare timpurie şi limitele setate. 

Monitorizarea IRRBB se realizează prin efectuarea calculelor și analizelor privind expunerea Băncii la riscul 
ratei dobânzii și raportare periodică (cel puțin trimestrial), către organele de conducere, Comitetul ALCO și 
Comitetul de administrare a riscurilor. 

La situaţia din 31.12.2021 profilul riscului IRRBB este redus și respectă apetitul de risc asumat de Bancă.  

f. Riscul de lichiditate 

Banca administrează riscul de lichiditate pentru toate activele și pasivele bilanţiere şi extra-bilanţiere în 
monedă națională și în valută străină, inclusiv cele atașate la cursul valutei, precum și luând în calcul toate 
riscurile complementare. 

Obiectivul principal al administrării riscului de lichiditate este asigurarea unei activități eficiente și durabile, 
protejarea intereselor clienților și a capitalului Băncii şi asigurarea îndeplnirii tutor obligaţiunilor în orice 
moment de timp, inclusiv pentru perioade de crize de lichiditate.  

În procesul de evaluare a riscului de lichiditate, Banca realizeză următoarele măsuri: 
- a elaborat un cadrul intern de administrare a riscului de lichiditate 
- efectuează analiza maturității activelor și pasivelor Băncii pe benzi de scadență și a gradului de 

balansare a acestora pentru fiecare valută semnificativă, inlcusiv cu utilizarea modelelor interne 
pentru distribuirea activelor şi pasivelor pe benzi de scadenţă a căror maturitate nu este prestabilită 
contractual sau comportamentul cărora diferă de cel contractual, astfel asigurând un tablou detaliat 
asupra poziţiilor de lichiditate ale Băncii atât pe termen scurt, cât şi pe termen mediu şi lung. 

- analizează fluxul monetar al Băncii, inclusiv prognozarea acestuia; 
- analizează concentrarea depozitelor şi creditelor (inclusiv expunerile extra-bilanţiere) Băncii; 
- analizează indicatorii de lichiditate prudenţiali şi interni, precum şi indicatori de avertizare timpurie; 
- efectuează periodic stres teste (cel putin trimestrial) adaptate comportamentului clientilor astfel încât 

calcul sa fie cât mai aproape posibil unui scenariu real. 
- elaborează procesul anual de setare a limitelor atât pentru indicatorii de lichiditate prudenţiali cât şi 

pentru cei interni 
- menţine un portofoliu optim de active lichide de înaltă calitate menit să asigure o capacitate ridicată 

de valorificare a acestora în cazul unor potenţiale situaţii de necesitate de atragere de resurse 
suplimentare. 

- a elaborat un plan pentru situaţii de urgentă în cazul crizelor de lichiditate, cu distribuirea clară a 
responsabilităţilor în cazul aplicării acestuia. 

- raportează periodic către ALCO informaţia aferentă procesului de gestionare a riscului de lichiditate. 

Pentru situaţia din 31.12.2021 Banca respectă limitele prudenţiale şi interne stabilite în scopul administrării 
riscului de lichiditate conform Politicilor privind administrarea riscurilor semnificative şi a Regulamentului cu 
privire la gestionarea riscului de lichiditate. Profilul riscului de lichiditate este la un nivel ”redus” și se 
încadrează în apetitul la riscul de lichiditate al Băncii. 
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g. Riscul strategic 

Administrarea riscului strategic în cadrul Băncii presupune:  

- desfășurarea activității în condiții de eficienta, care in final să conducă la rezultate financiare pozitive 
pentru Banca;  

- dezvoltarea activităţilor băncii pe baze durabile, adaptate evoluției mediului economic;  
- realizarea unei analize periodice care să permită o evaluare a modului in care rezultatele obținute 

corespund strategiei stabilite, în corelație cu evoluțiile mediului în care Banca operează.  

Obiectivele urmărite în procesul de administrare a riscului strategic sunt legate de menținerea unui echilibru 
permanent în gestionarea activelor Băncii, astfel încât activitatea de ansamblu sa se încadreze în profilul de 
risc asumat de Bancă. 

h. Riscul operațional 

Administrarea riscului operațional are drept obiectiv principal reducerea numărului și sumei pierderilor 
generate de evenimentele de risc operațional, rezultate din procese interne, sisteme inadecvate sau eronate, 
incluzând atât fraudele interne și externe, procesările defectuoase ale datelor legate de clienți, cât şi 
funcționările defectuoase ale sistemelor informatice. De asemenea, permite crearea unei culturi de 
conformitate, care protejează Banca de riscurile asociate cu nerespectarea legilor, regulamentelor 
subordonate acestora, regulilor și codurilor aplicabile activităţii bancare. 

În procesul de administrare a riscului operaţional Banca ia în considerare următoarele subcategorii ale 
acestuia: 

a) riscul de conformitate; 
b) riscul denaturării securităţii şi integrităţii sistemelor informaţionale ca subcategorie a riscului 

operaţional - riscul TIC; 
c) riscul juridic. 

În cadrul Băncii riscul operaţional este structurat în dependenţă de factorii de risc operațional – oameni, 
procese, sisteme, evenimente externe. 

Pentru o administrare eficientă a evenimentelor de risc operaţional, Banca a implementat baza de date a 
riscurilor operaționale, în vederea constituirii istoricului evenimentelor de risc operațional înregistrate la 
nivelul subdiviziunilor Băncii precum și pentru actualizarea fișelor de risc aferente serviciilor și produselor 
bancare. 

În scopul  evaluării profilului riscului operațional, în Politicile privind administrarea riscurilor semnificative în 
BC ”Moldindconbank” S.A., au fost stabiliți indicatori de evaluarea a profilului de risc operațional, după cum 
urmează: 

- Pierderi operaționale în ultimele 12 luni raportate la Fondurile proprii (%); 
- Suma pierderii estimate aferentă litigiilor clasificate - nefavorabil la care nu au fost formate provizioane, 

raportată la Fondurile proprii ale Băncii (%); 
- Fluctuația de personal în ultimele12 luni (nr. de salariați care au plecat din Bancă din propria inițiativă 

în ultimele 12 luni / nr. mediu de salariați în ultimele 12 luni). 

Profilul riscului operațional al Băncii este mediu-redus și se încadrează în apetitul la riscul operațional al 
Băncii (mediu).  

i. Riscul reputațional  

Administrarea riscului reputațional în cadrul Băncii este efectuată ținând cont de sursele de proveniență a 
acestora, având în vedere: incapacitatea de a asigura confidențialitatea informației care nu este destinată 
publicului larg, reclamații întemeiate din partea clienților, sancțiuni din partea instituțiilor abilitate cu drept 
legal, relații cu persoane sau companii cu reputație negativă, incapacitatea îndeplinirii obligațiilor contractuale 
asumate, incidente tehnice, interpretarea incorectă a unor informații referitoare la serviciile, produsele sau 
imaginea Băncii.  

Evenimentele de risc reputațional sunt cumulate în registrul riscurilor reputaționale (bază de evidență și 
gestiune a evenimentelor de risc reputațional) în vederea monitorizării dinamicii evenimentelor identificate și 
evoluției nivelului de risc.  

Banca tinde să-și îmbunătățească imaginea, obiectivul principal al administrării riscului reputațional fiind 
acela de a promova imaginea pozitivă a Băncii în relația cu clienții, celelalte bănci și instituții financiare, 
acționari, mass-media și organele de supraveghere. 
Profilul de risc reputațional al Băncii se menținut la nivelul mediu-ridicat și se încadrează în apetitul la riscul 
reputațional al Băncii (nu mai înalt de mediu-ridicat).  
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j. Riscul de țară / Riscul de transfer 

Banca deține expuneri transfrontaliere și în valută, inclusiv în numerar, plasamente, conturi corespondente, 
investiţii şi alte active din bilanţ şi din afara bilanţului. 

Administrarea riscului de ţară şi de transfer se efectuează prin aplicarea unui mecanism de apreciere și 
revizuire a categoriei de risc, stabilită pentru țara respectivă, în baza unui complex de factori de limitare a 
expunerii Băncii față de fiecare țară în scopul încadrării profilului riscului de țară /de transfer în limitele 
apetitului la risc stabilite în Politicile de risc ale Băncii. Limitele stabilite sunt revizuite periodic și ajustate la 
necesitate. Respectarea limitelor de țară se monitorizează zilnic, fiind calculate în baza unui rating. Ca bază 
la evaluarea proprie, Banca utilizează evaluările şi ratingul agenţiilor internaţionale Standard & Poor’s, 
Moody’s şi Fitch.  

Profilul riscului de țară/transfer al Băncii este mediu și se încadrează în limitele apetitului la risc (mediu-
ridicat) al Băncii. 
 
Principii în abordarea și utilizarea simulărilor de criză 

În utilizarea eficientă a acestui instrument de administrare a riscurilor, BC Moldindconbank S.A. aplică 
următoarele principii: 

- Efectuează simulări de criză pentru riscurile semnificative la care este expusă, incluzând, dar 
nelimitându-se la: riscul de credit, riscul de concentrare sectorială, riscul operațional, valutar, riscul 
ratei dobânzii, riscul de țară (de transfer), riscul de lichiditate, reputațional, riscul strategic, riscul 
aferent tranzacțiilor cu persoanele afiliate, precum și simulări la criză combinate, care iau în calcul 
impactul simultan al evenimentelor cu profil de risc diferit; 

- Utilizează simulările la criză în cadrul procesului intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri; 
Programul de simulări la criză este parte integrantă în cadrul de administrare a riscurilor; 

- Utilizează un spectru larg de metode și scenarii: Efectuează analiza sensibilității, analize de scenarii 
istorice, ipotetice, precum și bazate pe modele VAR (Value-at-risk), utilizează scenarii de estimare 
a pierderilor maxime (worst-case scenario); Utilizează diferite abordări, cum ar fi abordarea bazată 
pe portofolii sau abordarea bazată pe evenimente; 

- Stabilește cerințe exacte față de procesul de simulare la criză; scenariile trebuie să fie verosimile – 
să existe concordanța logică a modificărilor concomitente a factorilor de risc; să fie luate în calcul 
consecințele posibile ale scenariilor de criză; să fie luată în calcul posibilitatea apariției mai multor 
factori de risc;  

- Prezintă rezultatele simulărilor la criză Comitetului de conducere, Comitetului de administrare a 
riscurilor și Consiliului Băncii, astfel încât organele de conducere să fie informate și să poată utiliza 
rezultatele simulărilor la criză în procesul decizional. 

 

3.2. GUVERNANŢA ADMINISTRĂRII RISCURILOR  

Structura și organizarea funcției de administrare a riscurilor, repartizarea responsabilităților între 
organul de conducere, liniile de activitate și funcția de administrare a riscurilor 

Activitatea de administrare a riscurilor este o activitate fundamentală pentru Bancă în care sunt antrenate 
organul de conducere al Băncii și toate subdiviziunile acesteia. Asumarea responsabilităților se efectuează 
la nivelul tuturor subdiviziunilor Băncii, sub supravegherea Consiliului Băncii, pentru administrarea zilnică a 
riscurilor, având în vedere apetitul și toleranţa la risc a Băncii, în conformitate cu politicile de risc și procedurile 
interne. În acest mod, toți salariații Băncii conștientizează riscurile, ce pot surveni în activitatea desfășurată, 
precum și responsabilitățile care le revin pe linia administrării acestor riscuri. 

În procesul de administrare al riscurilor, BC ”Moldindconbank” S.A. dezvoltă și promovează o cultură privind 
riscurile, integrată la nivel de ansamblu al Băncii, bazată pe o  deplină  înțelegere  a  riscurilor  cu  care  se  
confruntă  Banca  şi  a  modului  în  care  acestea  sunt administrate. Cultura privind riscurile se bazează pe 
următoarele principii: 
a) tonul de sus: Comitetul de conducere este responsabil de stabilirea şi comunicarea la nivelurile de jos a 
valorilor de bază şi a așteptărilor băncii.  Salariații acționează în conformitate cu strategia şi reglementările 
interne primare şi secundare aprobate şi alertează cu promptitudine nerespectarea observată în cadrul sau 
în afara băncii; 
b) responsabilitate: salariații de la toate nivelurile ierarhice cunosc și înțeleg valorile fundamentale ale băncii 
şi, în măsura necesară,  rolul lor, apetitul la risc şi capacitatea de risc. Salariații sunt conștienți de faptul că 
vor fi trași la răspundere pentru acțiunile sale în legătură cu comportamentul riscant al băncii; 
c) comunicare şi contestare efectivă:- se promovează un mediu de comunicare deschis şi o contestare 
efectivă în care procesele de luare a deciziilor încurajează o gamă largă de opinii, permite testarea practicilor 
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curente, stimulează atitudinea critică constructivă a salariaților şi promovează un mediu de implicare deschis 
şi constructiv la nivel de întreaga Bancă; 
d) motivație: stimulentele adecvate ce au un rol-cheie în alinierea comportamentului de asumare a riscurilor 
la profilul de risc al Băncii.  

Principalele structuri antrenate în administrarea riscurilor sunt următoarele: 

Consiliul Băncii (CB)  este responsabil pe deplin în ceea ce priveşte Banca, aprobă şi supraveghează 
implementarea obiectivelor strategice, a strategiei și politicilor în domeniul administrarea riscurilor şi a 
cadrului de administrare a activităţii Băncii, inclusiv a Codului de guvernanță corporativă, şi dacă standardele 
de performanţă sunt menținute în conformitate cu interesele financiare pe termen lung şi cu respectarea 
cerinţei de capital a acesteia 

Comitetul de conducere al Băncii (CCB)  este organul executiv al Băncii care exercită funcția de conducere 
curentă a Băncii sub supravegherea directă a CB. CCB implementează obiectivele strategice, strategia 
privind administrarea riscurilor și cadrul de administrare a activității Băncii, aprobate de CB. CCB cunoaște 
și înțelege structura organizatorică a Băncii aprobată de CB, riscurile pe care aceasta le generează pentru 
asigurarea desfășurării activităților Băncii, în corespundere cu strategia, apetitul la risc și politicile Băncii 
aprobate de CB. 

Comitetul de administrare a riscurilor (CAR) este un comitet specializat al CB, având rolul asista CB în 
ceea ce privește strategia și politicile Băncii referitoare la administrarea riscurilor și la sistemul de control 
implementat în acest scop în Bancă. CAR oferă suport CB cu privire la apetitul la risc și la strategia de risc 
actuale și viitoare ale Băncii și sprijină CB în monitorizarea aplicării acestei strategii de către CCB prin 
supravegherea punerii în aplicare a strategiilor de administrare a capitalului și a lichidității, precum și de 
administrare a riscurilor relevante activității Băncii, pentru a evalua adecvarea acestora în raport cu apetitul 
la risc și strategia privind administrarea riscurilor aprobată. 

Comitetul de dirijare a activelor și pasivelor (ALCO) este este un comitet specializat al CCB, responsabil 
de: 
a) dirijarea structurii bilanțului, ceea ce include dirijarea riscului ratei dobânzii, riscului lichidității, riscului 

valutar, în scopul asigurării unui venit stabil și suficient pe termen lung și asigurării respectării de către 
Bancă a prevederilor actelor normative în vigoare în domeniu; 

b) analiza condițiilor și prețurilor aferente produselor și serviciilor Băncii (ratele dobânzilor aferente 
creditelor, depozitelor, mărimea comisioanelor etc.) și, urmare a analizei efectuate, aprobarea prețurilor 
aferente tuturor produselor și serviciilor Băncii; 

c) analiza și aprobarea nivelelor și a limitelor de competență existente în domeniul stabilirii tarifelor 
individuale aferente produselor/serviciilor Băncii. 

Comitetul de risc operațional este un comitet specializat al CCB, creat în scopul: 
a) identificării, analizei, precum şi aprobării acțiunilor pentru prevenirea evenimentelor de risc operaţional 

existente în diverse procese desfăşurate în Bancă, ce pot avea un impact negativ asupra profitabilității 
sau imaginii Băncii (inclusiv riscul legal, riscul de securitate a informaţiei, riscul de conformitate etc.);  

b) stabilirii nivelului acceptabil al riscurilor reziduale aferente TIC pentru determinarea obiectivelor 
corespunzătoare de reducere a riscurilor și alocarea resurselor necesare pentru securitatea informației, 
permițând astfel conducerii Băncii să controleze securitatea informației. 

Comitetul de credite este un comitet specializat al CCB, creat în scopul examinării și adoptării, în limitele 
stabilite de competență, a hotărârilor privind încheierea/modificarea condițiilor tranzacțiilor cu produsele 
expuse la riscul de credit, cu excepția tranzacțiilor cu persoanele afiliate Băncii și monitorizării în mod regulat 
a portofoliului de credite, concentrându-se în special pe clienți/persoane juridice din Stage 2 (clasificarea 
conform SIRF).  

Comitetul de credite neperformante este un comitet specializat al CCB, având rolul examinării periodice 
a chestiunilor aferente expunerilor din Stage 3 (clasificarea conform SIRF), precum şi a celor derecunoscute 
(extrabilanţiere), în limite speciale, stabilite conform Regulamentului privind organizarea și funcționarea BC 
„Moldindconbank” S.A. Agenda Comitetului de credite neperformante include: 
- analiza rezultatului strategiei de recuperare pentru expunerile principale și a strategiei colective de 

recuperare pentru alte expuneri agregate din etapa 3; 
- analiza modificărilor expunerilor și a costului net al riscului; 
- monitorizarea provizioanelor formate; 
- monitorizarea portofoliului bunurilor gajate/ipotecate, primite în posesie; 
- analiza incidentelor în cadrul procesului de recuperare; 
- monitorizarea realizării planurilor de acțiuni aprobate. 
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Conducătorul Ariei Riscuri este direct subordonat membrului Comitetului de conducere, responsabil de 
Aria Riscuri, cu posibilitatea de a raporta direct Consiliului Băncii și de informare a Comitetului de conducere 
al Băncii. Misiunea acestuia este: 
a) coordonarea activității Departamentului riscuri bancare, Serviciului securitatea informației în scopul 

identificării, evaluării, tratării și raportării riscurilor de credit (inclusiv a riscului de garantare a creditelor 
acordate), de concentrare, de piață, de lichiditate, de tară, de transfer, reputațional, operațional, de 
decontare/livrare și a riscului TIC la care este expusă Banca, astfel contribuind la administrarea eficientă 
a acestor riscuri și a sistemului de control intern, în limitele de responsabilitate; 

b) asigurarea elaborării, implementării și dezvoltării unui cadru normativ intern adecvat și eficient pentru 
gestionarea și administrarea riscurilor semnificative, inclusiv riscul TIC. 

Departamentul riscuri bancare (DRB) 
Subdiviziune independentă ce îndeplinește funcția de administrare a riscurilor, subordonată Conducătorului 
Ariei Riscuri cu raportare funcțională membrului Comitetului de conducere al Băncii responsabil de Aria 
Riscuri și cu raportare directă către Consiliul Băncii. Misiunea DRB constă în crearea, menţinerea şi 
perfecționarea continuă a sistemelor de măsurare, evaluare și administrare a riscurilor şi de documentație 
normativă internă aferentă, în conformitate cu strategiile şi politicile Băncii în domeniile respective. 
DRB are în structura sa organizatorică următoarele subdiviziuni: 

 
Direcția administrare strategică a riscurilor este responsabilă de identificarea, analiza şi evaluarea diferitelor 
tipuri şi zone de riscuri care decurg din activitatea curentă a Băncii. Controlul permanent al riscurilor de credit, 
de concentrare, de lichiditate, de piață, de țară și de transfer, inerente activităţii Băncii prin aplicarea 
procedeelor şi tehnologiilor avansate în vederea optimizării relaţiei risc/profit în cadrul operaţiunilor Băncii. 

Direcția administrarea riscului operațional este responsabilă de identificarea, analiza, evaluarea și raportarea 
riscurilor operaționale și reputaționale în cadrul Băncii; controlul permanent al riscului operațional inerent 
activității Băncii prin aplicarea unor mecanisme, procedee și instrumente adecvate pentru gestionarea 
riscurilor operaționale; contribuie la dezvoltarea procesului de conștientizare a riscurilor și transparenței 
acestora. 

Direcția administrare operațională a riscului de credit are funcţia de identificare şi evaluare a riscurilor de 
credit la aprobarea tranzacţiilor expuse riscului de credit în conformitate cu Regulamentul privind organizarea 
și funcționarea B.C. „Moldindconbank” S.A. 

Direcţia modelarea riscurilor are funcția de creare, menținere și perfecționare continuă a modelelor de risc. 

Departamentul conformitate (DC) – subdiviziune independentă a Băncii, subordonată membrului 
Comitetului de conducere al Băncii responsabil de Aria Conformitate și Legalitate, cu raportare directă către 
Consiliul Băncii. Misiunea DC este de a asista organul de conducere în identificarea, evaluarea, 
monitorizarea și raportarea riscului de conformitate asociat activităților desfășurate de Bancă în scopul 
administrării efective și eficiente a acestor riscuri și de a contribui la eficientizarea continuă a mecanismului 
de control intern, prin oferirea de consultanță privind corespunderea activității desfășurate cu prevederile 
cadrului de reglementare, ale normelor și standardelor proprii, ale codului de conduită și prin furnizarea de 
informații legate de evoluțiile în acest domeniu. 

Serviciul securitatea informației (SSI) implementează și coordonează desfășurarea procesului de 
management al riscurilor de securitate aferente resurselor aferente tehnologiilor informaționale și 

Departamentul Riscuri Bancare

Direcția administrare 
operațională a riscului de 

credit

Direcția administrare 
strategică a riscurilor

Direcția administrare a 
riscului operațional

Direcția modelarea 
riscurilor
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comunicațiilor (TIC), efectuează identificarea riscurilor TIC și oferă suport Departamentului tehnologii 
informaționale la determinarea și implementarea măsurilor de mitigare a riscurilor identificate, identifică 
vulnerabilităţile noi aferente sistemelor TIC ale Băncii, efectuează evaluarea și raportarea riscurilor TIC. 

Departamentul audit intern (DAI) – subdiviziune independentă a Băncii, subordonată direct Consiliului 
Băncii, care are misiunea de a spori și a proteja valoarea organizațională a Băncii prin oferirea de asigurare, 
consiliere și cunoaștere profundă fundamentate pe principii obiective bazate pe risc. Scopul de bază al DAI 
constă în evaluarea independentă, imparțială și obiectivă a suficienței și eficienței cadrului de administrare 
în conformitate cu prevederile cadrului normativ, cu reglementările interne ale Băncii, inclusiv evaluarea 
sistemelor utilizate de Bancă pentru identificarea, estimarea, monitorizarea și controlul riscurilor la care 
aceasta este expusă. 

 

Sfera de cuprindere și tipul sistemelor de raportare și de măsurare a riscurilor, precum și descrierea 
fluxului de informații cu privire la riscuri către organul de conducere 

Banca realizează evaluarea riscurilor prin metode de calcul specifice, utilizând indicatori, limite, nivele în 
scopul determinării profilului de risc pentru fiecare tip de risc semnificativ și a profilului general de risc al 
Băncii, care poate fi atribuit la unul din nivelele de risc cărui îi corespunde un „scor”, după cum este prezentat 
în următorul tabel: 

Nivel de risc Risc redus Risc  

mediu-redus 

Risc  

mediu 

Risc  

mediu-ridicat 

Risc  

ridicat 

Scor 1 2 3 4 5 

Profilul de risc pentru fiecare tip de risc semnificativ se determină în baza indicatorilor de evaluare a profilului 
de risc, aferenți tipului de risc evaluat. În dependență de valoarea indicatorului se determină „scorul” care 
corespunde nivelului de risc pentru fiecare indicator. 

Profilul de risc este evaluat în raport cu apetitul și toleranța la risc a Băncii, stabilite pentru fiecare tip de risc 
în Politicile privind administrarea riscurilor în Bancă, după principiul ”semaforului”. În dependență de nivelul 
de risc determinat, acesta poate fi încadrat în una din următoarele ”zone” (culori): 
- ”Zona verde” – dacă profilul de risc este în această zonă, Banca respectă apetitul la risc și reprezintă 

situația normală de activare a Băncii; 
- ”Zona galbenă” – limita de avertizare. Dacă profilul de risc este în această zonă, Banca respectă apetitul 

la risc dar se apropie de limita toleranței la risc. Aceasta limită de avertizare a fost inclusă cu scopul să 
aloce Băncii suficient timp pentru a întreprinde acțiuni corective și pentru a reduce riscul astfel încât 
acesta să se încadreze în ”zona verde”.  

- ”Zona roșie” – depășirea toleranței la risc. Dacă profilul de risc este în această zonă, se încalcă apetitul 
și toleranța la risc, dar nu se depășește capacitatea de risc și poate fi declanșat planul de redresare; 

- ”Zona mov” – dacă profilul de risc este în această zonă, se încalcă capacitatea de acoperire a riscurilor 
și poate conduce la incapacitatea Băncii de a funcționa în mod sustenabil și viabil. 

Pentru toate categoriile de riscuri semnificative Banca a stabilit mecanisme de raportare periodică și 
transparentă, astfel încât organele de conducere și CAR să beneficieze în timp util de rapoarte precise, 
concise și semnificative care ar permite efectuarea schimbului de informații relevante privind identificarea, 
evaluarea şi monitorizarea riscurilor. Raportarea riscurilor se efectuează de către fiecare subdiviziune a 
Băncii, pe liniile de raportare stabilite: 
- DRB este responsabil de evaluarea profilului de risc al Băncii în raport cu apetitul și toleranța la risc 

stabilite pentru fiecare categorie de riscuri semnificative, cu raportarea către CB, CAR şi CCB în cadrul 
Raportului privind administrarea riscurilor semnificative. 

- DRB perfectează trimestrial Raportul privind administrarea riscurilor semnificative, care este prezentat 
CB, CAR şi CCB. 

- DRB perfectează raportul privind controlul respectării limitelor stabilite de BNM și celor conform 
prezentelor Politici, care este prezentat lunar către CCB. 

- DRB întocmește şi prezintă anual organului de conducere și BNM raportul referitor la procesul intern de 
evaluare a adecvării capitalului la riscuri, inclusiv identificarea aspectelor care necesită îmbunătăţiri şi 
măsurile planificate în acest sens la nivelul Băncii. 

- SSI raportează cel puțin anual organului de conducere al Băncii și CAR, referitor la profilul riscului 
aferent tehnologiei informației și comunicațiilor și cu înaintarea măsurilor de îmbunătățire a securității 
informaționale în Bancă. 
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3.3. POLITICI DE MITIGARE 

Politicile de acoperire și diminuare a riscurilor care provin de la Strategia și Modelul de afaceri al Băncii se 
axează în special pe identificarea, evaluarea și monitorizarea riscului strategic realizată din perspectiva 
respectării apetitului la risc și prin modul în care sunt îndeplinite obiectivele strategice ale Băncii din punct 
de vedere al asumării riscului. 

Strategia de afaceri a Băncii ține cont de poziția deținută de Bancă, specificitatea Băncii în cadrul pieței 
bancare și posibilitățile de dezvoltare. Elaborarea strategiei de afaceri se bazează pe analiza datelor din 
trecut și a trendurilor estimate.  

Nivelul riscului strategic se determină în urma evaluării îndeplinirii indicatorilor planificați ai rentabilității 
activelor (ROA), rentabilității capitalului (ROE) și marjei nete a dobânzii, precum și a indicatorului – Venituri 
neaferente dobânzilor/Cheltuieli neaferente dobânzilor. Acești indicatori sunt evaluați periodic (cel puțin 
trimestrial) în raport cu apetitul și toleranța la risc, stabilite în Politicile privind administrarea riscurilor în 
Bancă. 

 

3.4. DECLARAȚIA APROBATĂ DE CONSILIUL BĂNCII CU PRIVIRE LA GRADUL DE ADECVARE A 
CADRULUI DE ADMINISTRARE A RISCURILOR BĂNCII 

Prin prezenta confirmăm faptul că sistemele existente de administrare a riscurilor în cadrul BC 
”Moldindconbank” S.A. sunt adecvate ținând cont de profilul și strategia Băncii. 

Raportarea cu privire la cerințele de publicare a fost întocmită în conformitate cu Regulamentul și Procedura 
cu privire la dezvăluirea de către BC "Moldindconbank" S.A. a informaţiei aferente activităţii sale, elaborate 
în conformitate cu cerințele BNM și CNPF cu privire la dezvăluirea informațiilor de către băncile din Republica 
Moldova și emitenții de valori mobiliare. Regulamentul este aprobat de Consiliul Băncii, revizuit cel puțin 
anual, și conține prevederi generale și responsabilitățile cu privire la întocmirea și cerințele de publicare a 
informației. Procedura este aprobată de Comitetul de conducere al Băncii, revizuită cel puțin anual, și conține 
responsabilităţi și prevederi detaliate cu privire la întocmirea și cerințele de publicare a informației. 

 

3.5. DECLARAȚIA PRIVIND RISCURILE, APROBATĂ DE CONSILIUL BĂNCII, ÎN CARE SE DESCRIE 
PE SCURT PROFILUL DE RISC GENERAL AL INSTITUȚIEI ASOCIAT CU STRATEGIA DE AFACERI 

Implementarea profilului de risc la nivelul Băncii se realizează prin stabilirea limitelor apetitului/toleranței 
pentru fiecare risc semnificativ și prin implementarea politicilor de risc aferente. Banca a elaborat Politici 
privind administrarea riscurilor semnificative, asigurând astfel implementarea profilului de risc corespunzător. 

Un obiectiv principal al activității de administrare a riscurilor în BC ”Moldindconbank” S.A. îl reprezintă 
menținerea unui nivel al capitalului intern adecvat în relație cu riscurile asumate, atât din punct de vedere 
regulatoriu (capacitatea de risc), cât și din punct de vedere economic (apetitul/toleranța la risc). 

Profilul de risc pentru fiecare tip de risc semnificativ se determină în baza indicatorilor de evaluare a profilului 
de risc, stabiliți în Politicile privind administrarea riscurilor semnificative ale Băncii. 

Pe parcursul anului 2021 profilul general de risc al Băncii, reprezentat prin indicatorii de capital (Rata 
fondurilor proprii și Rata adecvării capitalului economic - ICAAP) este redus și se încadrează în apetitul de 
risc al Băncii. Banca s-a încadrat în apetitul/toleranța la risc pentru toate riscurile semnificative pe parcursul 
anului 2021. 

Evaluarea profilului de risc al Băncii în raport cu apetitul/toleranța la risc stabilită de Consiliul Băncii este 
prezentat în următorul tabel: 

Categoria  
de risc 

Profilul de risc Apetitul 
 la risc 

Depăşirea  
toleranței  

la risc 

Capacitatea  
de risc Tr.4 

2020 
Tr.1 
2021 

Tr.2 
2021 

Tr.3 
2021 

Tr.4 
2021 

CAPITAL  (profilul general 
 de risc al Băncii) 

redus redus redus redus redus mediu 
mediu- 
ridicat 

ridicat 

Riscul de credit 
mediu- 
redus 

mediu- 
redus 

mediu- 
redus 

mediu- 
redus 

mediu- 
redus 

mediu 
mediu- 
ridicat 

ridicat 

Riscul de concentrare mediu mediu mediu mediu mediu 
mediu- 
ridicat 

ridicat ridicat 

Riscul privind expunerile  
cu persoanele afiliate: 

redus redus redus redus redus mediu 
mediu- 
ridicat 

ridicat 

Riscul de piață redus redus redus redus redus mediu 
mediu- 
ridicat 

ridicat 
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Riscul IRRBB redus 
mediu- 
redus 

redus redus redus mediu 
mediu- 
ridicat 

ridicat 

Riscul de lichiditate redus redus redus 
mediu- 
redus 

redus mediu 
mediu- 
ridicat 

ridicat 

Riscul strategic redus redus redus redus redus 
mediu- 
redus 

mediu ridicat 

Riscul operațional 
mediu- 
redus 

mediu 
mediu- 
redus 

mediu- 
redus 

mediu- 
redus 

mediu 
mediu- 
ridicat 

ridicat 

Riscul de 
conformitate 

mediu- 
redus 

redus redus redus redus mediu 
mediu- 
ridicat 

ridicat 

Riscul reputațional 
mediu- 
ridicat 

mediu- 
ridicat 

mediu- 
ridicat 

mediu- 
ridicat 

mediu- 
ridicat 

mediu- 
ridicat 

ridicat ridicat 

Riscul de țară/ 
de transfer 

mediu mediu mediu mediu mediu 
mediu- 
ridicat 

ridicat ridicat 

 

4. FONDURI PROPRII 
 

4.1. PRINCIPALELE CARACTERISTICI REGLEMENTATE ALE FONDURILOR PROPRII 

 
BC „Moldindconbank” S.A. calculează fondurile proprii la nivel individual. Sumele utilizate pentru calcularea 
fondurilor proprii provin din situația pozitiei financiare întocmite în conformitate cu IFRS. 

Fondurile proprii totale ale băncii constituie suma fondurilor proprii de nivel 1 și a fondurilor proprii de nivel 
2. 
Fondurile proprii de nivel 1 constau din suma fondurilor proprii de nivel 1 de bază și a fondurilor proprii de 
nivel 1 suplimentar. 

Elementele de fonduri proprii de nivel 1 de bază constau în: 
• capital social, format din acțiui ordinare emise de bancă cu termen nelimitat; 
• rezultatul reportat; 
• alte rezerve (legale, riscuri bancare generale, etc.). 

Banca nu deține fonduri proprii de nivel 1 suplimentar și de nivel 2.  
 
Banca deduce din elementele de fonduri proprii de nivel 1 de bază următoarele: 
• Imobilizările necorporale 
• Diferența pozitivă dintre reducerile pentru pierderi la active și angajamente condiționale și mărimea 
reducerilor pentru pierderi din deprecierea activelor și a provizioanelor pentru pierderi. 
 
Descrierea caracteristicilor de bază ale elementelor de fonduri proprii este redată în anexa nr. 1 la prezentul 
raport. 
Prezentarea separată a informațiilor privind fondurile proprii, inclusiv a fiecărui element, filtru prudential 
aplicat, deducere efectuată, precum și restricțiile applicate, la calcularea fondurilor proprii, conform 
Regulamentului nr. 109/2018 cu privire la fondurile proprii ale băncilor și cerințele de capital, este dezvăluită 
în anexa nr. 2 la prezentul raport. 
 

4.2. RECONCILIEREA DINTRE SITUATIA POZIŢIEI FINANCIARE IFRS CU ELEMENTELE FONDURILOR 
PROPRII 

Tabelele următoare oferă o reconciliere a elementelor din situatia pozitiei financiare IFRS cu elementele 
fondurilor proprii și a filtrelor prudentiale, precum și a deducerilor făcute în conformitate cu Regulamentul 
BNM privind fondurile proprii și cerințele de capital. 
 

Reconcilierea dintre situaţia poziţiei financiare IFRS cu elementele fondurilor proprii  

Perioada de raportare: 31.12.2021 

 Mln MDL 

 IFRS Fonduri proprii 

Capitaluri   

Acțiuni ordinare 494.5 494.5 
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Prime la capital 0.01 0.01 

Rezerva din revaluarea activelor 
financiare la valoare justă prin 
alte elemente ale rezultatului 
global 

 
2.8 

 
2.8 

Profit/pierdere în perioadă 716.4 0 

Profit nerepartizat 2 598.6 2 598.6 

Alte rezerve 326.9 326.9 

Total capitaluri  4 139.2 3 422.8 

Imobilizări necorporale   

Imobilizări necorporale 73.1 -73.1 

Total Imobilizări necorporale 73.1 -73.1 

Ajustări reglementate    - -361.0 

TOTAL  N/A 2 988.7 

 
Notă: În cuantumul fondurilor proprii nu a fost inclusă suma profitului acumulat în anul 2021, care conform art. 10 al 

Regulamentului BNM cu privire la fondurile proprii și cerințele de capital se tratează ca neeligibil, până la aprobarea 
Situațiilor financiare anuale ale BC „Moldindconbank” S.A. de către Adunarea Generală a acționarilor.  

 

4.3. CERINŢE DE FONDURI PROPRII 

Procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri în cadrul BC Moldindconbank S.A. este o 
componentă de bază a procesului de administrare și conducere a Băncii, a culturii decizionale a acesteia, 
care presupune că organul de conducere să asigure identificarea, măsurarea, agregarea și monitorizarea în 
mod adecvat a riscurilor la care este supusă Banca, deținerea unui capital intern adecvat la profilul de risc și 
utilizarea și dezvoltarea unor sisteme solide de administrare a riscurilor. 

Pentru alocarea necesarului de capital, BC Moldindconbank S.A. folosesc următoarele metode de calcul: 

• Pentru riscul de credit: Metoda de calcul standard a activelor ponderate la risc și a cerinței de fonduri proprii 

• Pentru riscul de piață: Metoda de calcul standard pentru calculul cerinței de fonduri proprii aferente riscului 
valutar 

• Pentru riscul operațional: Metoda indicatorului de bază (indicatorului relevant) pentru calculul necesarului 
de capital pentru acoperirea riscului operațional. 

BC Moldindconbank S.A. gestionează în mod dinamic fondurile proprii, prin monitorizarea și evaluarea 
suficienței fondurilor proprii, anticipând modificările corespunzătoare necesare pentru atingerea obiectivelor, 
precum și prin optimizarea și corelarea componenței și volumelor activelor ponderate la risc și a fondurilor 
proprii. 

Cerințele de fonduri proprii și activele ponderate la risc pentru riscul de credit, riscul de piață și riscul valutar 
sunt estimate și evaluate lunar, în cadrul setului de rapoarte COREP. 

 

CERINȚE DE FONDURI PROPRII (CA2) 

Perioada de raportare: 31.12.2021 

Mln MDL 

Element Valoare 

CUANTUMUL TOTAL AL EXPUNERII LA RISC 11 719.90 

CUANTUMURILE PONDERATE LA RISC ALE EXPUNERILOR 
PENTRU RISCUL DE CREDIT, RISCUL DE CREDIT AL 
CONTRAPĂRŢII ŞI TRANZACŢIILE INCOMPLETE 9 694.38 

Abordarea standardizată (SA) 9 694.38 

Clasele de expuneri din SA excluzând pozițiile din securitizare 9 694.38 

Administrații centrale sau bănci centrale 74.57 

Administrații regionale sau autorități locale 25.20 

Entităţi din sectorul public 147.19 
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Bănci multilaterale de dezvoltare 0.00 

Organizații internaționale 0.00 

Bănci 1 213.01 

Societăți de investiții 3 062.94 

Retail 2 451.22 

Expuneri garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile 2 180.07 

Expuneri în stare de nerambursare 101.52 

Elemente asociate unui risc extrem de ridicat 0.00 

Obligațiuni garantate 0.00 

Creanțe asupra instituțiilor și societăţilor cu o evaluare de 
credit pe termen scurt 0.00 

Organisme de plasament colectiv (OPC) 0.00 

Titluri de capital 5.86 

Alte elemente 432.81 

CUANTUMUL TOTAL AL EXPUNERII LA RISC PENTRU 
DECONTARE/LIVRARE 

0 

Riscul de decontare/livrare din portofoliul netranzacționabil 0 

Riscul de decontare/livrare din portofoliul de tranzacționare 0 

CUANTUMUL TOTAL AL EXPUNERII LA RISC PENTRU RISCUL DE 
POZIȚIE ȘI RISCUL VALUTAR 113.88 

Cuantumul expunerii la risc pentru riscul de poziție și riscul de schimb 
valutar în cadrul abordărilor standardizate (SA) 113.88 

Instrumente de datorie tranzacționate 0.00 

Titluri de capital 0.00 

Abordare specială pentru riscul de poziție aferent OPC-urilor 0.00 

Element memorandum: OPC-uri investite exclusiv în instrumente 
de datorie tranzacționate 0.00 

Element memorandum: OPC-uri investite exclusiv în instrumente 
de capital sau în instrumente mixte 

0.00 

Schimb valutar 113.88 

Mărfuri 
 

Cuantumul expunerii la risc pentru riscul de poziție, riscul 
valutar și riscul de marfă în cadrul modelelor interne (IM) 

0 

CUANTUMUL TOTAL AL EXPUNERII LA RISC PENTRU RISCUL 
OPERAȚIONAL (OpR) 1 911.64 

Abordarea de bază a riscului operațional (BIA) 1 911.64 

Abordarea standardizată a riscului operațional (STA) / Abordări 
standardizate alternative (ASA) 

0 

Abordări avansate de evaluare a riscului operațional (AMA) 0 

CUANTUMUL TOTAL AL EXPUNERII LA RISC PENTRU 
AJUSTAREA EVALUĂRII CREDITULUI 

0 

Metoda avansată 0 

Metoda standardizată 0 

Pe baza metodei expunerii inițiale 0 

CUANTUMUL TOTAL AL EXPUNERILOR LA RISC LEGAT DE 
EXPUNERILE MARI DIN PORTOFOLIUL DE TRANZACȚIONARE 

0 

ALTE CUANTUMURI ALE EXPUNERII LA RISC 0 

 

Metoda aplicată de bancă în vederea evaluării adecvării capitalului intern în scopul susținerii 
activităților curente și viitoare 
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Procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri reprezintă o componentă de bază în procesul de 
conducere a BC Moldindconbank SA. şi a culturii decizionale a acesteia. 

În procesul ICAAP, BC Moldindconbank S.A. ține cont de 7 principii fundamentale, expuse în Ghidul Băncii 
Centrale Europene privind Procesul intern de evaluare a adecvării fondurilor proprii la riscuri: 

 

  

Principiul 1 - Procesul ICAAP și politica 

de capital a Băncii sunt întru totul 

documentate, iar organul de conducere 

al Băncii își asumă responsabilitatea 

pentru ICAAP 

Procesul ICAAP a fost integrat într-un singur document intern, 

iar toate modificările la nivelul acestuia au fost aduse la 

cunoștință și aprobate de către Conducerea Băncii. În acest 

scop, Banca monitorizează profilul de risc și apetitul la risc în 

mod constant, în conformitate cu Politicile privind 

administrarea riscurilor semnificative în BC Moldindconbank 

S.A.  

Principiul 2 - ICAAP reprezintă o parte 

integrantă a procesului de administrare 

și a culturii decizionale a Băncii 

Rezultatele ICAAP vor fi luate în considerare în procesul 

decizional strategic. Banca evaluează profilul de risc și 

adecvarea capitalului în stabilirea obiectivelor strategice. 

Principiul 3 - ICAAP contribuie la 

continuitatea activității Băncii prin 

asigurarea adecvării fondurilor proprii din 

diferite perspective  

 

În procesul de planificare a capitalului, Banca are în vedere 

două perspective: cea normativă și cea economică. Prin 

perspectiva normativă, Banca asigură un nivel adecvat de 

capital conform reglementărilor și cerințelor de supraveghere, 

iar din punct de vedere economic, Banca identifică riscurile 

semnificative la care este expusă și care ar putea genera 

pierderi economice și asigură capitalul necesar pentru 

acoperirea acestora. 

Principiul 4 - ICAAP este un proces 

cuprinzător 

ICAAP cuprinde toate categoriile de risc evaluate de Bancă ca 

fiind semnificative, ca urmare a unui exercițiu de evaluare 

întreprins de către unitățile relevante din structura acesteia. 

Principiul 5 – Fondurile proprii (Capitalul 

intern) sunt de calitate înaltă și sunt clar 

definite 

Se dorește alinierea definiției fondurilor proprii (capitalului 

intern) la conceptul economic al adecvării fondurilor proprii și 

al cuantificării riscurilor. De asemenea, fondurile proprii 

trebuie determinate în mod prudent și conservator. 

Principiul 6 - ICAAP se bazează pe 

măsuri adecvate și procese de evaluare 

Fiecare categorie de risc inclusă în ICAAP este tratată în 

concordanță cu abordările relevante de măsurare și evaluare. 

Principiul 7 – Simulările de criză asigură 

un nivel adecvat de capital în situații 

adverse 

Banca va efectua simulări de criză prin intermediul scenariilor 

macroeconomice adverse, severe, dar plauzibile, punând 

accentul pe principalele vulnerabilități ale Băncii pentru a 

determina impactul semnificativ al acestora asupra fondurilor 

proprii ale Băncii.  

 

Rezultatele procesului intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri 

BC Moldindconbank S.A. efectuează exercițiul de evaluare a adecvării capitalului la riscuri pentru finele 
fiecărui an de gestiune. 

Conform calculelor ICAAP efectuate în cadrul raportului anual, care urmează să fie prezentat în adresa Băncii 
Naționale a Moldovei până la data de 30.04.2022, pentru situația din 31.12.2021, BC Moldindconbank S.A. 
trebuie să mențină o rată minimă a suficienței fondurilor proprii (rata TSCR) de 11.77%, plus amortizoarele 
de capital. La data de 31.12.2021, rata suficienței fondurilor proprii (abordarea ICAAP, ținând cont de profitul 
necapitalizat) a fost de 31.61%. Rata suficienței fondurilor proprii se estimează a se situa în intervalul 27%-
30% pentru următorii 3 ani, peste rata OCR calculată în cadrul exercițiului ICAAP. Rata OCR (rata minimă a 
fondurilor proprii care trebuie să fie menținută) se estimează a oscila în jurul valorii de 18%-19% pe parcursul 
următorilor 3 ani. La momentul actual, BC Moldindconbank S.A. trebuie să mențină o rată minimă a fondurilor 
proprii (rată OCR) de 22.09%. 

La situația din 31.12.2021, BC Moldindconbank S.A. înregistrează o rată a suficienței fondurilor proprii de 
25.50% (fără a lua în calcul profitul necapitalizat). 
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La situația din 31.12.2021, BC Moldindconbank S.A. înregistrează o rată a suficienței fondurilor proprii de 
31.61% (abordarea ICAAP, ținând cont de profitul necapitalizat al anului 2021). 

 

  Exercițiul ICAAP: Scenariul de bază 31.12.2021, mil. MDL 

Fonduri proprii (inclusiv profit al anului de gestiune)  3 705,18 

Active ponderate la risc     11 719,90  

Pilonul I - riscuri reglementate 1 171,99  

Pilonul II - riscuri nereglementate     207,43  

Cerința totala de capital (pilon I + Pilon II) 1 379,42 

Amortizoare de capital     723,99  

Cerința de capital (inclusiv amortizoare) 2 103,41  

Rate calculate în scop ICAAP: 

1. Rata suficienței fondurilor proprii totale (inclusiv profitul 
necapitalizat) 

31,61% 

2. Rata TSCR: Rata MINIMĂ a suficienței fondurilor proprii, pe care 
Moldindconbank trebuie să o mențină, conform calculelor ICAAP, fără 
a lua în calcul amortizoarele specifice 

  11,77%  

3. Rata OCR: Rata MINIMĂ a suficienței fondurilor proprii, pe care 
Moldindconbank trebuie să o mențină, conform calculelor ICAAP, cu 
amortizoarele actuale specifice luate în calcul 

  17,95%  

4. Rata internă de capital (ICAAP), cu amortizoarele incluse în cerința 
de capital (calcule interne Moldindconbank) - minim 100% 

176,15% 

O rată internă de capital de 176.15% semnifică faptul că Banca dispune de fonduri proprii care depășesc cu 
76.15% cerința de capital aferentă tuturor riscurilor la care este expusă Banca, cu amortizoarele de capital 
incluse în calcul. 

 

Valoarea ponderată la risc a expunerilor pentru fiecare clasă de expuneri specificată la punctul 11 
din Regulamentul cu privire la tratamentul riscului de credit pentru bănci potrivit abordării 
standardizate, aprobat prin hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.111 din 
24 mai 2018 (în continuare Regulamentul nr.111/2018), care intră în calculul indicatorului cerinței de 
fonduri proprii de 10 % 

BC ”Moldindconbank” S.A. calculează valoarea ponderată la risc a expunerilor aferente riscului de credit, 
riscului de credit al contrapărții folosind abordarea standartizată conform Regulamentului Băncii Naționale a 
Moldovei cu privire la tratamentul riscului de credit pentru bănci potrivit abordării standardizate nr.111 din 
24.05.2018 

 

                                                                                    mln MDL 

 Valoarea ponderată la risc a expunerilor pentru fiecare clasă de 
expuneri 

 

 TOTAL 9 694.38 

1 Expuneri față de administrații centrale sau bănci centrale 74.57 

2 Expuneri față de administrații regionale sau autorități locale 25.20 

3 Expuneri față de entități din sectorul public 147.19 

4 Expuneri față de bănci de dezvoltare multilaterală - 
5 Expuneri față de organizații internaționale - 
6 Expuneri față de bănci 1213.01 

7 Expuneri față de societăți 3062.94 

8 Expuneri de tip retail 2451.22 

9 Expuneri garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile 2180.07 

10 Expuneri în stare de nerambursare 101.52 

11 Expuneri asociate unui risc extrem de ridicat - 
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12 Elemente reprezentând poziții din securitizare - 
13 Expuneri față de bănci și societăți cu o evaluare de credit pe termen 

scurt - 
14 Expuneri sub formă de unități sau acțiuni deținute în OPC - 
15 Expuneri provenind din titluri de capital 5.86 

16 Alte elemente 432.81 

 

Cerințele de fonduri proprii calculate în conformitate cu punctul 132, subpunctele 2), 3) și 4) din 
Regulamentul nr.109/2018 

Cerințele de fonduri proprii au ca bază de calcul cuantumul expunerilor la risc, deținute de BC 
Moldindconbank S.A. la situația din 31.12.2021, în conformitate cu raportul COREP 03. 

mln MDL 

Element Valoare 

CUANTUMUL TOTAL AL EXPUNERII LA RISC 11 719.90 

Cerințe de fonduri proprii, derivate din Cuantumul total al expunerii 
la risc 

1 171.99 

CUANTUMURILE PONDERATE LA RISC ALE EXPUNERILOR 
PENTRU RISCUL DE CREDIT, RISCUL DE CREDIT AL 
CONTRAPĂRŢII ŞI TRANZACŢIILE INCOMPLETE 

9 694.38 
 

Cerințe de fonduri proprii pentru riscul de credit, riscul de credit al 
contrapărții și tranzacțiile incomplete 

969.44 

CUANTUMUL TOTAL AL EXPUNERII LA RISC PENTRU 
DECONTARE/LIVRARE 

0 

Cerințe de fonduri proprii pentru expunerile la risc pentru decontare 
/l ivrare 

0 

CUANTUMUL TOTAL AL EXPUNERII LA RISC PENTRU RISCUL DE 
POZIȚIE ȘI RISCUL VALUTAR 

113.88 
 

Cerințe de fonduri proprii pentru expunerile la risc pentru riscul de 
poziție și riscul valutar 

11.39 

CUANTUMUL TOTAL AL EXPUNERII LA RISC PENTRU AJUSTAREA 
EVALUĂRII CREDITULUI 

0 

Cerințe de fonduri proprii pentru expuneri la risc pentru ajustarea 
evaluării creditului 

0 

ALTE CUANTUMURI ALE EXPUNERII LA RISC 0 

Cerințe de fonduri proprii pentru alte expuneri la risc 0 

 

Cerințele de fonduri proprii calculate în conformitate cu Regulamentul cu privire la tratamentul 
riscului operațional pentru bănci potrivit abordării de bază și abordării standardizate 

Riscul operațional - înseamnă riscul de pierdere care rezultă fie din utilizarea unor procese, persoane sau 
sisteme interne inadecvate sau care nu și-au îndeplinit funcția în mod corespunzător, fie din evenimente 
externe. Riscul operațional include și riscul juridic (care cuprinde dar nu se limitează la expunerea băncii la 
amenzi și alte sancțiuni sau plăți de despăgubiri în caz de neaplicare sau aplicare defectuoasă a dispozițiilor 
legale sau contractuale, precum și a faptului că drepturile și obligațiile contractuale ale băncii și /sau ale 
contrapartidei sale nu sunt stabilite în mod corespunzător). 

Conform abordării de bază, utilizată de BC Moldindconbank S.A., cerința de fonduri proprii pentru riscul 
operațional este egală cu 15 % din media pe trei ani a indicatorului relevant. 

Elementele care constituie indicatorul relevant sunt: 

1. Venituri din dobânzi și venituri asimilate  

2. Cheltuieli cu dobânzile și cheltuieli asimilate  

3. Venituri din acțiuni și alte titluri cu randament fix/variabil  
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4. Venituri din comisioane/taxe 

5. Cheltuieli cu comisioane/taxe 

6. Profit net sau pierdere netă din operațiuni financiare 

7. Alte venituri din exploatare 

Elementele care constituie indicatorul relevant sunt preluate din raportul F 02.00 – Contul de profit sau 
pierdere și din situația financiară FIN - 2 „Contul de profit sau pierdere”. 

 

mil. MDL 

Element Valoare 

CUANTUMUL TOTAL AL EXPUNERII LA RISC PENTRU RISCUL 
OPERAȚIONAL (OpR) 

       1 911,6 

Cerințe de fonduri proprii pentru expunerile la risc pentru riscul 
operațional 

191,16 

Respectarea cerințelor de fonduri proprii 

La situația din 31.12.2021, BC Moldindconbank S.A. respectă cerințele de fonduri proprii, prevăzute de către 
Banca Națională a Moldovei, așa cum sunt reflectate în Raportul COREP 03  - RATE ALE FONDURILOR 
PROPRII ȘI NIVELURI DE CAPITAL (CA3): 

C 03.00 - RATE ALE FONDURILOR PROPRII ȘI NIVELURI DE CAPITAL (CA3) 

Perioada de raportare: 31.12.2021 

% 

Element Valoare 

Rata fondurilor proprii de nivel 1 de bază 25.50 

Rata fondurilor proprii totale cu includerea ajustărilor dispuse prin măsurile de 
supraveghere 

15.59 

Rata-țintă a fondurilor proprii totale datorată ajustărilor dispuse prin măsurile de 
supraveghere 

5.59 

 
 

4.4. AMORTIZORUL ANTICICLIC DE CAPITAL 

În conformitate cu reglementările Băncii Naționale a Moldovei, rata amortizorului anticiclic pentru expunerile 
din credite situate în Republica Moldova, la situația din 31.12.2021 se păstrează la nivelul anterior, de 0%. 
 
5. RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPĂRŢII  

La situația din 31.12.2021, BC Moldindconbank S.A. nu dispune de expuneri la riscul de credit al contrapărții, 
astfel cum acesta este definit în Regulamentul nr. 102 din 16.04.2020 al Băncii Naționale a Moldovei, cu 
privire la tratamentul riscului de credit al contrapărții pentru bănci. Lipsa expunerilor la riscul de credit a 
contrapărții este reflectată în raportul COREP 25.00 - Riscul de ajustare a evaluării creditului (CVA) 

  VALOAREA EXPUNERII CERINŢE 
DE 

FONDURI 
PROPRII 

VALOAREA 
TOTALĂ A 
EXPUNERII 

LA RISC 

  din care: Instrumente 
financiare derivate 

extrabursiere (OTC) 

din care: 
SFT 

Riscul CVA total 0 0 0 0 0 

În conformitate cu 
metoda avansată 

x x x x x 
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În conformitate cu 
metoda standardizată 

0 0 0 0 0 

Pe baza metodei 
expunerii inițiale 

0 0 0 0 0 

 
 
6. CLASELE DE EXPUNERI 

Denumirea societăților externe de evaluare a creditului (ECAI) desemnate 

BC Moldindconbank S.A. utilizează rating-urile internaționale emise de 3 societăți externe de evaluare a 
creditului (ECAI). Acestea sunt: 

1. Standard & Poor’s 

2. Fitch Ratings 

3. Moody’s Investors Service. 

Clasele de expuneri pentru care se utilizează o anumită ECAI sau o anumită agenție de creditare a 
exportului 

BC Moldindconbank S.A. utilizează evaluările ECAI pentru clasele de expuneri cu numărul de ordine 1, 6 și 
7, conform COREP 07. Acestea sunt: 

1. Expuneri față de administrații centrale / bănci centrale 

2. Expuneri față de bănci 

3. Expuneri față de societăți 

Descrierea procesului aplicat pentru a transfera evaluările de credit ale emitentului și ale emisiunii la 
elementele neincluse în portofoliul de tranzacționare 

BC Moldindconbank S.A. nu dispune de portofoliu de tranzacționare. 

Nu este aplicabil pentru BC Moldindconbank S.A. 

Corespondența ratingului extern al fiecărei ECAI desemnate sau a agențiilor de creditare a exportului 
desemnate, cu nivelurile de calitate a creditului prevăzute în Regulamentul nr.111/2018 

Nivel de calitate a creditului 1 2 3 4 5 6 
Fitch Ratings 

Scala ratingurilor de credit pe termen 
lung ale emitenților 

AAA, 
AA 

A BBB BB B CCC, CC, 
C, RD, D 

Scala ratingurilor pe termen lung ale 
obligațiilor financiare ale entităților 
comerciale 

AAA AA A BBB BB B CCC, CC, 
C 

Scala internațională a ratingurilor pe 
termen lung privind puterea 
financiară a instituțiilor de asigurare 
(IFS) 

AAA, 
AA 

A BBB BB B CCC, CC, 
C 

Scala ratingurilor pe termen scurt F1+ F1 F2, F3 B, C, 
RD, D 

  

Scala ratingurilor pe termen scurt 
privind puterea financiară a 
instituțiilor de asigurare (IFS) 

F1+ F1 F2, F3 B, C 
  

Moody's Investors Service 

Scala globală a ratingurilor pe termen 
lung 

Aaa, Aa A Baa Ba B Caa, Ca, 
C 

Scala ratingurilor fondurilor de 
obligațiuni 

Aaa-bf, 
Aa-bf 

A-bf Baa-bf Ba-bf B-bf Caa-bf, 
Ca-bf, C-
bf 

Scala globală a ratingurilor pe termen 
scurt 

P-1 P-2 P-3 NP 
  

Standard & Poor's Ratings Services 

Scala ratingurilor de credit pe termen 
lung ale emitenților 

AAA, 
AA 

A BBB BB B CCC, CC, 
R, SD/D 
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Scala ratingurilor de credit pe termen 
lung ale emisiunilor 

AAA, 
AA 

A BBB BB B CCC, CC, 
C, D 

Scala ratingurilor privind puterea 
financiară a întreprinderilor de 
asigurare 

AAA, 
AA 

A BBB BB B CCC, CC, 
SD/D, R 

Scala ratingurilor privind calitatea 
creditelor fondurilor 

AAAf, 
AAf 

Af BBBf BBf Bf CCCf 

Scala ratingurilor de evaluare ale 
întreprinderilor din segmentul mediu 
al pieței (mid-market) 

 
MM1 MM2 MM3, 

MM4 
MM5, 
MM6 

MM7, 
MM8, 
MMD 

Scala ratingurilor de credit pe termen 
scurt ale emitenților 

A-1+ A-1 A-2, A-
3 

B, C, R, 
SD/D 

  

Scala ratingurilor de credit pe termen 
scurt ale emisiunilor 

A-1+ A-1 A-2, A-
3 

B, C, D 
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Valorile expunerilor și valorile expunerilor rezultate după aplicarea tehnicilor de diminuare a riscului de credit, asociate fiecărui nivel de calitate a creditului 
în parte, prevăzut în Regulamentul nr.111/2018, precum și cele deduse din fondurile proprii  

 

Expuneri față de administrații centrale sau bănci centrale  

Perioada de raportare 31.12.2021 

MDL 

Clasele de expuneri din SA 

EXPUNEREA 
INIŢIALĂ ÎNAINTE 
DE APLICAREA 

FACTORILOR DE 
CONVERSIE 

(-) AJUSTĂRILE 
DE VALOARE ŞI 
PROVIZIOANELE 

ASOCIATE 
EXPUNERII 

INIŢIALE 

EXPUNEREA 
FĂRĂ 

AJUSTĂRILE 
DE VALOARE 

ŞI FĂRĂ 
PROVIZIOANE 

VALOAREA 
AJUSTATĂ 

INTEGRAL A 
EXPUNERII (E*) 

VALOAREA 
EXPUNERII 

CUANTUMUL 
PONDERAT LA RISC 

AL EXPUNERII 
ÎNAINTE DE 
APLICAREA 

FACTORULUI DE 
SPRIJINIRE A IMM-

URILOR 

CUANTUMUL 
PONDERAT LA 

RISC AL 
EXPUNERII DUPĂ 

APLICAREA 
FACTORULUI DE 

SPRIJINIRE A IMM-
URILOR 

EXPUNERI TOTALE 8 752 867 449 -70 109 916 8 682 757 533 8 682 757 533 8 682 757 533 74 571 360 74 571 360 

din care: expuneri în stare de 
nerambursare 

    0 0      

DEFALCAREA EXPUNERILOR 
TOTALE PE TIPURI DE EXPUNERE:              

Expuneri bilanțiere supuse riscului de 
credit 

8 752 867 449 -70 109 916 8 682 757 533 8 682 757 533 8 682 757 533 74 571 360 74 571 360 

DEFALCAREA EXPUNERILOR 
TOTALE PE PONDERI DE RISC:              

0% 8 723 038 905 -70 109 916 8 652 928 989 8 652 928 989 8 652 928 989 0 0 

250% 29 828 544 0 29 828 544 29 828 544 29 828 544 74 571 360 74 571 360 

Alte ponderi de risc     0         
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Expuneri față de bănci    
     

Perioada de raportare 31.12.2021 
  

                    MDL 

Clasele de expuneri din SA 

EXPUNEREA 
INIŢIALĂ ÎNAINTE 
DE APLICAREA 

FACTORILOR DE 
CONVERSIE 

(-) AJUSTĂRILE 
DE VALOARE ŞI 
PROVIZIOANELE 

ASOCIATE 
EXPUNERII 

INIŢIALE 

VALOAREA 
EXPUNERII 

CUANTUMUL 
PONDERAT LA 

RISC AL 
EXPUNERII 
ÎNAINTE DE 
APLICAREA 

FACTORULUI DE 
SPRIJINIRE A 
IMM-URILOR 

CUANTUMUL 
PONDERAT LA 

RISC AL 
EXPUNERII 

DUPĂ 
APLICAREA 

FACTORULUI DE 
SPRIJINIRE A 
IMM-URILOR 

DIN CARE: CU O 
EVALUARE A 
CREDITULUI 

EFECTUATĂ DE 
O SOCIETATE 
DE EVALUARE 

EXTERNĂ A 
CREDITULUI 
DESEMNATĂ 

DIN CARE: CU O 
EVALUARE A 
CREDITULUI 

DERIVATĂ DIN 
ADMINISTRAŢIA 

CENTRALĂ 

EXPUNERI TOTALE 2 434 439 901 -1 962 123 2 432 477 778 1 213 007 852 1 213 007 852 1 210 171 178 2 836 675 

din care: expuneri în stare de 
nerambursare 

              

DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE 
PE TIPURI DE EXPUNERE:               

Expuneri bilanțiere supuse riscului de 
credit 

2 434 439 901 -1 962 123 2 432 477 778 1 213 007 852 1 213 007 852 1 210 171 178 2 836 675 

Expuneri extrabilanțiere supuse riscului 
de credit 

0 0 0 0 0 0  0  

DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE 
PE PONDERI DE RISC:               

20% 21867078 -5 102 21 861 976 4 372 395 4 372 395 4 372 395 0 

50% 2 407 712 350 -424 103 2 407 288 247 1 203 644 123 1 203 644 123 1 200 807 449 2 836 675 

150% 4 860 473 -1 532 917 3 327 556 4 991 334 4 991 334 4 991 334 0 
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Expuneri bazate pe nivele de calitate 
                                                                                                                                                                        MDL 

 Nivelul de 
calitate 

Tipul contrapartidei Denumirea țării Expunere 

1 9.1 Institutii bancare (nerezident) Singapore 21 861 975.43 

 9.2 Institutii nebancare (nerezident) Australia 176 757.58 

   Germany 39 671.40 

   United States 3 054 255.91 

2 9.1 Institutii bancare (nerezident) China 5 673 349.12 

   Germany 2 341 101 803.61 

   United Kingdom 60 513 093.77 

3 9.2 Institutii nebancare (nerezident) Bulgaria 407 487.30 

   Poland 91 830.77 

   Romania 2 513 947.92 

   Rusia 3 737 325.47 

4 9.1 Institutii bancare (nerezident) Romania 3 227 855.97 

 9.2 Institutii nebancare (nerezident) Cipru 2 459 017.29 

   United Kingdom 4 813 011.43 

5 2.7 Bancile si alte institutii financiare Ukraine 4 820.37 

  9.1 Institutii bancare (nerezident) Belarus 13 720 816.87 

    Turkey 99 699.86 

    Ukraine 2 687 256.94 

  9.2 Institutii nebancare (nerezident) Ukraine 2 570 132.93 

TOTAL     2 468 754 109.94 
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7. RISCUL DE CREDIT 

7.1. DEFINIŢII  

În scop contabil, expunerile restante se consideră acele sume care sunt restante cel puțin o zi. 

În scop contabil, expunerile depreciate se consideră acele sume care sunt alocate în etapa (stage) 3, conform 
standardului IFRS 9. Criteriul de bază pentru alocarea în etapa 3 este restanțele mai mari de 90 zile. 

7.2. ABORDĂRILE ȘI METODELE APLICATE PENTRU DETERMINAREA AJUSTĂRILOR SPECIFICE ȘI 
GENERALE PENTRU RISCUL DE CREDIT 

Creditele sunt depreciate după caracteristicile etapelor (stage) 1, 2 și 3, conform IFRS 9, după cum urmează: 

Caracteristicile stage 1: (pentru toate contractele care nu au marcaj de default alocat): 

- Toate contractele cu zile restante între 0 și 30 și nu sunt alocate în stage 3 sau 2 declanșează stage 1. 

- De îndată ce un instrument financiar este creat / achiziționat sau nu se înregistrează un eveniment de 
default și nu există o creștere semnificativă a riscului de credit, pierderile de creditare sunt estimate pe 
baza unei perioade de 12 luni, sunt recunoscute în profit sau pierdere și este constituit un provizion de 
pierdere.  

- Toate expunerile sunt alocate pe baza parametrilor de risc disponibili în prezent, în portofoliile omogene. 

Caracteristicile stage 2: (pentru toate contractele care nu au marcaj de default alocat) 

- Overdraft-urile neautorizate; 

- Toate contractele cu zile restante între 31 și 90 sau contractele cu marcaj de restructurare declanșează 
stage 2. 

- Debitorul poate avea active clasificate în stage 1 și stage 2, în dependență de situație 

- Dacă riscul sporește semnificativ și calitatea creditului rezultată nu este considerată a fi un risc cu credit 
situat în intervalul scăzut, sunt recunoscute pierderi de creditare estimate pe întreaga perioadă de viață a 
creditului. 

- Pierderile de creditare estimate pe întreaga perioadă sunt recunoscute cu excepția cazului în care 
instrumentul financiar respectiv prezintă un risc de credit scăzut la o dată de raportare (low credit risk). 

Caracteristicile stage 3: 

- Debitorul înregistrează cel puțin pe un contract mai mult de 90 zile restante 

- Debitorul a înregistrat semne de default în ultimele 12 luni. 

- Dacă debitorul are un activ în stage 3, toate activele debitorului vor fi în stage 3. Toate contractele care au 
un marcaj de default declanșează stage 3. Dacă clientul are un contract în stage 3, toate contractele sale 
vor fi contaminate 

- Dacă riscul de creditare al unui activ financiar crește până la punctul în care este considerat default, 
veniturile pe bază de dobândă sunt calculate pe baza costului amortizat. 

Pierderile de creditare estimate la 12 luni sunt porțiunea din pierderile de creditare estimate pe întreaga 
durată care reprezintă pierderile de creditare estimate și care rezultă din evenimentele de default la un 
instrument financiar care sunt posibile într-o perioadă de 12 luni după data de raportare (Stage 1). 

Pierderile de creditare estimate pe întreaga perioadă sunt pierderile de creditare estimate care rezultă din 
toate evenimentele de default posibile pe durata ciclului de viață estimat al unui instrument financiar (Stage 
2 sau 3). 
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Cuantumul total al expunerilor după compensarea contabilă și fără luarea în considerare a efectelor tehnicilor de diminuare a riscului de credit, precum 
și cuantumul mediu al expunerilor aferente perioadei, defalcate pe clase de expuneri, specificate la punctul 11 din Regulamentul nr.111/2018. Informația 
se va prezenta sub forma unui tabel. Clasele de expunere, sectorul de activitate sau contrapărțile care sunt considerate nesemnificative pot fi agregate 
într-un rând sau într-o coloană „altele”; 
 
Cuantumul total al expunerilor după compensarea contabilă și fără luarea în considerare a efectelor tehnicilor de diminuare a riscului de credit, defalcată pe clasele 
de expuneri, precum și cuantumul mediu al expunerilor aferente perioadei, defalcate pe clase de expuneri. 

mln MDL 

 Clase de expuneri Valoarea netă a 
expunerilor la 
31.12.2021 

Expuneri nete medii 
aferente perioadei 

Valoarea 
ponderată la risc 
a expunerilor  la 
31.12.2021 

Valoarea 
ponderată medie 
la risc a 
expunerilor 
aferente perioadei 

1 Expuneri față de administrații centrale sau bănci centrale 8 682.76 9 093.47 74.57 71.65 

2 Expuneri față de administrații regionale sau autorități 
locale 

175.38 132.12 25.20 16.44 

3 Expuneri față de entități din sectorul public 0.00 0.00 147.19 113.86 

4 Expuneri față de bănci de dezvoltare multilaterală 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 Expuneri față de organizații internaționale 0.00 0.00 0.00 0.00 

6 Expuneri față de bănci 2 432.48 2 088.46 1 213.01 1 041.72 

7 Expuneri față de societăți 3 615.88 3 251.73 3 062.94 2 760.60 

8 Expuneri de tip retail 4 213.19 3 862.91 2 451.22 2 266.45 

9 Expuneri garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile 4 108.78 3 304.06 2 180.07 1 773.79 

10 Expuneri în stare de nerambursare 101.52 125.44 101.52 125.43 

11 Expuneri asociate unui risc extrem de ridicat 0.00 0.00 0.00 0.00 

12 Elemente reprezentând poziții din securitizare 0.00 0.00 0.00 0.00 

13 Expuneri față de bănci și societăți cu o evaluare de credit 
pe termen scurt 

0.00 0.00 0.00 0.00 

14 Expuneri sub formă de unități sau acțiuni deținute în OPC 0.00 0.00 0.00 0.00 

15 Expuneri provenind din titluri de capital 5.86 5.98 5.86 5.98 

16 Alte elemente 2 037.82 1 966.11 432.81 455.50 

 TOTAL 25 373.67 23 830.29 9 694.38 8 631.43 

 



P-Public 
BC „Moldindconbank” S.A.                                                                                                   33/59                  
Raportul privind informația publicată la 31 decembrie 2021 

 
 

P Public 

Repartiția geografică a expunerilor defalcate pentru zonele semnificative 
 
BC Moldindconbank S.A. nu are expuneri repartizate din punct de vedere geografic pe zone semnificative. 
 
Repartiția expunerilor pe sectoare de activitate, defalcate pe clase de expuneri. 

mln. MDL 
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A
g

ri
c
u

lt
u

ră
 

Id
u

s
tr

ia
 a

li
m

e
n

ta
ră

 

C
o

n
s
tr

u
c
ţi

i 

C
o

n
s
u

m
  

In
d

u
s
tr

ia
 e

n
e
rg

e
ti

c
ă

 

B
ă
n

c
i 
ș

i 
in

s
ti

tu
ți

i 
fi

n
a
n

c
ia

re
 

b
a
n

c
a
re

 

In
s
ti

tu
ți

i 
fi

n
a
n

ța
te

 d
e
 l

a
 b

u
g

e
tu

l 

d
e
 s

ta
t 

U
n

it
ă
ţi

 a
d

m
in

is
tr

a
ti

v
-t

e
ri

to
ri

a
le

/ 

in
s
ti

tu
ţi

i 
s
u

b
o

rd
o

n
a
te

 u
n

it
ă
ţi

lo
r 

a
d

m
in

is
tr

a
ti

v
-t

e
ri

to
ri

a
le

  

In
d

u
s
tr

ia
 p

ro
d

u
c
ti

v
ă

 

1 
Expuneri față de administrații centrale sau bănci 
centrale 

- - - - - 29.85 - - - 

2 
Expuneri față de administrații regionale sau 
autorități locale 

- - - - - - 175.38 - - 

3 Expuneri față de entități din sectorul public - - - - - - - - - 

4 Expuneri față de bănci de dezvoltare multilaterală - - - - - - - - - 

5 Expuneri față de organizații internaționale - - - - - - - - - 

6 Expuneri față de bănci - - - - - 2 432.48 - - - 

7 Expuneri față de societăți, din care 117.31 368.53 193.43 11.80 16.43 16.41 - 84.78 1 605.49 

7.1. Societăți financiare - - - - - 16.41 - - - 

7.2. Societăți nefinanciare, din care 117.31 368.53 193.43 11.80 16.43 - - 84.78 1 605.49 

7.2.1. IMM 85.45 15.21 32.12 - 8.06 - - 16.32 35.04 

7.2.2. Non-IMM 31.85 353.32 161.32 11.80 8.37 - - 68.46 1 570.45 
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8 Expuneri de tip retail, din care 135.85 23.05 69.07 2 465.34 - 0.09 - 39.65 227.55 

8.1. IMM 135.85 23.05 69.07 - - - - 39.65 227.55 

8.2. Non-IMM - - - 2 465.34 - 0.09 - - - 

9 
Expuneri garantate cu ipoteci asupra bunurilor 
imobile, din care 27.39 196.02 194.53 259.98 - - - 97.13 654.98 

9.1. IMM 27.39 6.42 56.96 - - - - 10.58 135.19 

9.2. Non-IMM - 189.60 137.57 259.98 - - - 86.55 519.80 

10 Expuneri în stare de nerambursare, din care 0.18 0.53 - 4.59 - - - 34.28 48.06 

10.1. IMM - - - - - - - - 17.37 

10.2. Non-IMM 0.18 0.53 - 4.59 - - - 34.28 30.69 

11 Expuneri asociate unui risc extrem de ridicat - - - - - - - - - 

12 Elemente reprezentând poziții din securitizare - - - - - - - - - 

13 
Expuneri față de bănci și societăți cu o evaluare de 
credit pe termen scurt - - - - - - - - - 

14 
Expuneri sub formă de unități sau acțiuni deținute 
în OPC - - - - - - - - - 

15 Expuneri provenind din titluri de capital - - - - - - - - - 

16 Alte elemente - - - - - - - - - 

  TOTAL 280.72 588.13 457.03 2 741.70 16.43 2 478.83 175.38 255.83 2 536.09 
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1 
Expuneri față de administrații centrale sau bănci 
centrale - - - - - - - 8 652.91 8 682.76 

2 
Expuneri față de administrații regionale sau 
autorități locale - - - - - - - - 175.38 

3 Expuneri față de entități din sectorul public - - - - - - - - - 

4 Expuneri față de bănci de dezvoltare multilaterală - - - - - - - - - 

5 Expuneri față de organizații internaționale - - - - - - - - - 

6 Expuneri față de bănci - - - - - - - - 2 432.48 

7 Expuneri față de societăți, din care 902.15 3.08 - 3.81 216.80 57.09 18.76 - 3 615.88 

7.1 Societăți financiare 897.34 - - - - - - - 913.75 

7.2 Societăți nefinanciare, din care 4.81 3.08 - 3.81 216.80 57.09 18.76 - 2 702.13 

7.2.1 IMM - - - - 35.29 30.37 - - 257.87 

7.2.2 Non-IMM 4.81 3.08 - 3.81 181.51 26.72 18.76 - 2 444.26 

8 Expuneri de tip retail, din care 17.72 686.00 0.29 89.33 88.74 72.41 298.11 - 4 213.19 

8.1 IMM 17.72 - 0.29 89.03 88.74 72.41 - - 763.35 

8.2 Non-IMM - 686.00 - 0.31 - - 298.11 - 3 449.84 

9 
Expuneri garantate cu ipoteci asupra bunurilor 
imobile, din care 43.19 2 425.83 - 8.49 73.57 126.52 1.16 - 4 108.78 

9.1 IMM 25.15 - - 7.03 63.97 125.66 - - 458.34 

9.2 Non-IMM 18.05 2 425.83 - 1.46 9.59 0.86 1.16 - 3 650.44 

10 Expuneri în stare de nerambursare, din care - 10.34 - - 0.05 3.50 - - 101.52 
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10.1. IMM - - - - 0.05 3.50 - - 20.92 

10.2. Non-IMM - 10.34 - - - - - - 80.60 

11 Expuneri asociate unui risc extrem de ridicat - - - - - - - - - 

12 Elemente reprezentând poziții din securitizare - - - - - - - - - 

13 
Expuneri față de bănci și societăți cu o evaluare 
de credit pe termen scurt - - - - - - - - - 

14 
Expuneri sub formă de unități sau acțiuni deținute 
în OPC - - - - - - - - - 

15 Expuneri provenind din titluri de capital 4.57 - - - - 1.29 - - 5.86 

16 Alte elemente - - - - - 0.12 2 037.70 - 2 037.82 

  TOTAL 967.63 3 125.25 0.29 101.63 379.15 260.93 2 355.73 8 652.91 25 373.67 

 

Repartizarea tuturor expunerilor, în funcție de scadența reziduală, defalcate pe clase de expuneri 
mln. MDL 

    VALOAREA NETĂ A EXPUNERII 

    
La 

cerere <= 1 ani > 1 an <= 5 ani > 5 ani 
Nici o scadență 

declarată TOTAL 

1 Expuneri față de administrații centrale sau bănci centrale - 3 899.6 108.7 4 629.8 44.6 8 682.8 

2 Expuneri față de administrații regionale sau autorități locale - 0.0 12.3 163.1 - 175.4 

3 Expuneri față de entități din sectorul public - - - - - - 

4 Expuneri față de bănci de dezvoltare multilaterală - - - - - - 

5 Expuneri față de organizații internaționale - - - - - - 

6 Expuneri față de bănci - 1 894.8 - 156.1 381.5 2 432.5 

7 Expuneri față de societăți - 241.8 2 678.9 695.2  3 615.9 

8 Expuneri de tip retail - 220.7 2 751.7 1 240.0 0.9 4 213.2 

9 Expuneri garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile - 24.2 1 016.5 3 068.0 - 4 108.8 

10 Expuneri în stare de nerambursare - 0.0 1.9 99.7 - 101.5 

11 Expuneri asociate unui risc extrem de ridicat - - - - - - 
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12 Elemente reprezentând poziții din securitizare - - - - - - 

13 
Expuneri față de bănci și societăți cu o evaluare de credit pe 
termen scurt 

- - - - - - 

14 Expuneri sub formă de unități sau acțiuni deținute în OPC - - - - - - 

15 Expuneri provenind din titluri de capital - - - 5.9 - 5.9 

16 Alte elemente - - 35.6 2 002.3  2 037.8 

  TOTAL 
- 6 281.1 6 605.6 12 059.9 427.1 25 373.7 

 

Pentru fiecare sector de activitate sau tip de contraparte semnificativ, cuantumul: 

a) expunerilor depreciate și expunerilor restante, prezentate separat; 

b) ajustărilor specifice și generale pentru riscul de credit; 

c) cheltuielilor cu ajustările specifice și generale pentru riscul de credit în perioada de raportare. 

Portofoliul de credite depreciate (stage 3) 
Sector activitate  Sold credit, dobânzi   RWA   ajustări   cheltuieli cu 

ajustările în 
2021 

01            36 933 842  178 485   26 288 295        19 348 450  

02  7 133 711  529 998      2 822 392             873 978  

03  5 189 627        -        2 130 943          1 475 632  

04            49 089 083   6 887 575   37 411 236        25 139 100  

12            86 783 517             34 275 403   31 409 310  -      5 538 621  

13          183 054 264             36 841 852      130 219 089        17 643 067  

15            25 852 503             17 479 670      5 850 846          2 475 635  

17 177 810       17         177 476             176 498  

18 126 714    49 506           24 163   23 043  

19          108 894 247             15 023 026   86 372 325  -    12 322 184  

20  2 122 838          0      2 178 875          1 687 323  

Grand Total          505 358 562           111 265 534     324 885 356        50 806 426  
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Portofoliul de credite restante (alocate în stage 1-2) 

 
Sector activitate  Sold credit, dobânzi   RWA   ajustări  cheltuieli cu 

ajustările în 2021 

01            20 981 433   9 117 957     248 903            98 168  

02  1 851 068      996 192       13 394            13 394  

03  5 605 516   2 822 182     150 188         141 483  

04          144 502 246             97 570 271  4 772 953      1 772 705  

05  1 144 378      305 124       10 212  -          7 170  

11     685 261      129 266       13 592  -        40 639  

12  7 525 698   5 263 376     231 260         215 005  

13            29 027 574             19 667 205     666 694         316 673  

15            98 881 234             47 443 843     908 067  -      145 509  

17  7 398 327   3 529 387     169 681         152 154  

18            19 847 048             16 783 863     192 423            47 856  

19            16 386 334             11 274 240     405 399         359 217  

20  6 264 036   4 577 359     363 990         181 579  

Grand Total          360 119 559           219 494 404  8 147 115      3 104 863  

 

Expuneri defalcate pe zone geografice 

Nu este aplicabil pentru BC Moldindconbank S.A. 
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7.3. AJUSTĂRILE SPECIFICE ȘI GENERALE PENTRU RISCUL DE CREDIT  

 
Sumele incluse de BC Moldindconbank S.A. în calculul ajustărilor generale şi al ajustărilor specifice pentru 
riscul de credit sunt egale cu toate sumele cu care fondurile proprii de nivel 1 de bază ale băncii au fost 
reduse pentru a reflecta pierderile legate exclusiv de riscul de credit conform cadrului contabil aplicabil şi 
recunoscute ca atare în contul de profit sau pierdere, indiferent dacă acestea rezultă din deprecieri, din 
ajustări de valoare sau din provizioane pentru elemente extrabilanţiere. 
 
Ajustările specifice și cele generale ale Băncii arată volumul pierderilor de credit pe care Banca s-ar aștepta 
să le înregistreze în portofoliile sale de credite într-un orizont de timp stabilit. Pierderea așteptată este 
calculată ca diferență între fluxurile de numerar datorate unei entități în conformitate cu contractul și fluxurile 
de numerar pe care Banca se așteaptă să le primească considerând diverse scenarii (de baza, optimist și 
pesimist). Deoarece pierderea așteptată ia în considerare volumul și momentul plăților, o pierdere de 
creditare așteptată are loc chiar dacă Banca consideră sau are certitudinea că plățile vor fi încasate integral 
dar mai târziu de data contractuală. 
 
În scopul măsurării pierderilor de credit așteptate (ajustărilor pentru riscul de credit), Banca estimează 
deficiențele de numerar care reflectă fluxurile de numerar estimate din garanții și alte elemente de creditare 
care fac parte din termenii contractuali și nu sunt recunoscute separat. Măsurarea pierderilor de credit 
așteptate (ajustărilor pentru riscul de credit) este bazată pe media ponderată a pierderilor estimate pe fiecare 
scenariu și probabilitatea ca scenariul macroeconomic să aibă loc.  
 
Conform abordării generale, Banca recunoaște o pierdere așteptată (ajustare pentru riscul de credit) din 
deprecierea creditului pe întreaga perioadă dacă a existat o creștere semnificativă a riscului de creditare de 
la recunoașterea inițială. Această evaluare ia în considerare întreg istoricul rezonabil și justificabil și 
informațiile privind evoluția viitoare. 
 
Dacă la data de raportare riscul de credit al unui instrument financiar nu a crescut semnificativ de la 
recunoașterea inițială, este recunoscută o pierdere așteptată din depreciere (ajustare pentru riscul de credit) 
aferentă creditului estimată la 12 luni. 
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Ajustări specifice și generale pentru riscul de credit: 
Solduri de deschidere și închidere, precum și migrări între etape, TOTAL 

   
31.12.2021(MDL’000) 2020 (MDL’000) 

  
 Stage 1  Stage 2  Stage 3   Total   Stage 1  Stage 2  Stage 3   Total  

Ajustare pentru depreciere (IFRS 
9) 

                

Sold de deschidere (1 ianuarie) 124 776 844 33 753 880 306 633 817 465 164 541 58 743 10 866 338 738 408 347 

Transfer stage 1  24 494 482 -23 255 713 -1 238 770 0 2 184 -1 128 -1 057 0 

Transfer stage 2  -2 700 394 3 736 895 -1 036 501 0 -9 470 10 093 -623 0 

Transfer stage 3  -276 576 -4 034 793 4 311 368 0 -1 114 -1 386 2 500 0 

Majorări datorate inițierii 124 702 296 3 504 336 17 214 452 145 421 083 52 301 5 245 4 016 61 562 

Diminuări datorate achitărilor -40 426 977 -5 439 202 -29 032 887 -74 899 066 -21 828 -4 959 -24 863 -51 650 

Variații datorate modificării 
riscului de credit (net) -23 440 784 928 357 44 291 977 21 778 902 41 803 14 464 39 473 95 741 

Diminuări datorate 
derecunoașterii 

0 0 -18 275 655 -18 275 655 -33,96 0 -52 726 -52 760 

Modificarea modelelor 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alte ajustări -1 949 562 -24 333 2 017 583 43 688 2194,3 555 1 176 3 925 

Sold de închidere  205 178 687 9 169 428 324 885 385 539 233 500 124 781 33 750 306 634 465 165 
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Solduri de deschidere și închidere, precum și migrări între etape  

 
  31.12.2021(MDL’000) 2020 (MDL’000) 

Pentru segmentul: CORPORATE  Stage_1  Stage_2  Stage_3   Total   Stage_1  Stage_2  Stage_3   Total  

Sold de deschidere (1 ianuarie) 91 690 279 24 905 868 264 151 482 380 747 629 42 047 8 078 301 212 351 337 

Transfer stage 1  18 085 212 -18 085 006 -206 0 430 -430 0 0 

Transfer stage 2  -2 289 745 2 619 651 -329 906 0 -7 771 7 803 -31 0 

Transfer stage 3  -1 564 -2 000 496 2 002 060 0 -883 -367 1 251 0 

Majorări datorate inițierii 87 565 288 3 165 053 16 576 979 107 307 320 40 705 4 826 3 926 49 457 

Diminuări datorate achitărilor -31 534 270 -4 426 188 -18 899 488 -54 859 945 -19 338 -3 975 -18 552 -41 865 

Variații datorate modificării riscului 
de credit (net) 

-4 500 738 -1 758 072 14 063 576 7 804 766 34 313 8 414 14 149 56 876 

Diminuări datorate derecunoașterii 0 0 -140 335 -140 335 0 0 -38 977 -38 977 

Modificarea modelelor 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alte ajustări -1 948 433 -24 332 2 019 850 47 084 2191,09 555 1 174 3 920 

Sold de închidere  157 066 028 4 396 477 279 444 012 440 906 518 91 694 24 902 264 151 380 748 

Solduri de deschidere și închidere, precum și migrări între etape 
  31.12.2021 (MDL’000) 2020 (MDL’000) 

Pentru segmentul: RETAIL  Stage_1  Stage_2  Stage_3   Total   Stage_1  Stage_2  Stage_3   Total  

  Sold de deschidere (1 ianuarie) 33 086 565 8 848 013 42 482 334 84 416 912 16 697 2 788 37 525 57 010 

  Transfer stage 1  6 409 270 -5 170 706 -1 238 564 0 1 754 -698 -1 057 0 

  Transfer stage 2  -410 649 1 117 244 -706 595 0 -1699,1 2 291 -591,6 0 

  Transfer stage 3  -275 012 -2 034 296 2 309 308 0 -231 -1 019 1 249 0 

  Majorări datorate inițierii 37 107 903 237 177 636 789 37 981 869 11 596 279,4 90,2 11 965 

Diminuări datorate achitărilor -7 295 369 -906 424 -8 808 330 -17 010 124 -2 400 -843,7 -6311,3 -9 555 

 Variații datorate modificării riscului 
de credit (net) 

-20 508 279 2 681 945 28 904 017 11 077 035 7 400 6050,4 25 324 38 774 

 Diminuări datorate derecunoașterii 0 0 -18 135 319 -18 135 319 -34 0 -13 749 -13 783 

Modificarea modelelor 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Alte ajustări -1 129 -1 -2 267 -3 396 3,2 0 1,9 5,1 

Sold de închidere  48 112 659 4 772 951 45 441 373 98 326 983 33 087 8 848 42 482 84 417 

Ajustările specifice pentru riscul de credit, precum și recuperările înregistrate direct în contul de profit și pierdere se publică separat de informația menționată. 

Suma recuperărilor înregistrate direct în contul de profit și pierdere la situația din 31.12.2021, pentru anul 2021, a constituit 36.9 mil. MDL. 
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8. TEHNICI DE DIMINUARE 

 
Politicile și procesele aferente compensării bilanțiere și extrabilanțiere, precum și indicarea măsurii 
în care banca utilizează aceste compensări 

 
În vederea reglementării tehnicilor de diminuare a riscurilor, BC Moldindconbank S.A. a elaborat și a aprobat 
Regulamentul privind garantarea executării obligațiilor aferente produselor expuse riscului de credit. 
 
BC Moldindconbank S.A. se conduce de o politică prudentă în procesul de utilizare a tehnicilor de diminuare 
a riscului / garanțiilor. 
 
La situația din 31.12.2021, valorile indicatorului Loan-to-Value (soldul creditului raportat la valoarea de piață 
a imobilului) pentru creditele asigurate, arată o concentrare a portofoliului pe cota 26%-75% (asigurare 
suficientă a soldului creditelor) și 0% din portofoliul creditelor imobiliare au valoarea indicatorului LTV mai 
mare de 100%. 

Loan-to-Value (LTV) Ratio aferent creditelor imobiliare la 31.12.2021  
 

No. Indicator de grup Nr. de credite Portofoliu, MDL 

1 0-25% 470 91,566,900 

2 26-50% 1612 654,174,255 

3 51-75% 3791 2,148,053,999 

4 76-90% 260 235,043,930 

5 91-100% 20 21,954,020 

6 >101% 0 0 

                 TOTAL 6153 3,150,793,104 

 
 * LTV ratio = soldul creditului / valoarea de piață a imobilului 
 

Politicile și procesele aplicate în materie de evaluare și administrare a garanțiilor reale; 
 
BC Moldindconbank S.A. clasifică garanțiile reale în diferite categorii, conform calității acestora: 
 
BC Moldindconbank S.A. clasifică garanțiile reale în diferite categorii, conform calității acestora: 
 
Garanții de tip A se consideră: 
• ipoteca bunurilor imobile 
• gajul asupra dreptului privind mijloacele bănești din conturi bancare 
• gajul valorilor mobiliare de stat 
• gajul certificatelor Băncii Naționale a Moldovei 
• garanții de stat 
• garanții bancare acceptate 
 
Garanții de tip B se consideră: 
• autoturisme 
• autovehicule de mare tonaj 
• tehnică agricolă 
• autocare, microbuze 
• excavatoare, buldozere, stivuitoare, autobetoniere 
• autovehicule de uz special 
• plantații multianuale 
• bunuri complexe imobile și mobile 
 
Garanții de tip C se consideră: 
• Echipament și utilaj 
• Bunuri mobile și bunuri viitoare 
• Animale și produse agricole 
• Produse alimentare, nealimentare și mijloace circulante 
• Bunuri de uz personal 
• Roada viitoare 
• Alte tipuri de garanții. 
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Portofoliul de garanții al BC Moldindconbank S.A. este concentrat pe garanțiile de tip A (calitate înaltă). 
 
Categoria gaj 31.12.2021 
Gaj categoria - A 58.5% 
Gaj categoria - B 3.9% 
Gaj categoria - C 12.3% 
Gaj categoria - altele 13% 
Negarantate (inclusiv credite de consum ale persoanelor fizice, carduri de credit etc) 12.3% 
Total 100% 
 
Descrierea principalelor tipuri de garanții reale acceptate de bancă 

Drept garanții a executării obligațiilor aferente produselor expuse riscului de credit, BC Moldindconbank S.A. 
acceptă și utilizează: 

• gajul bunurilor imobile (ipotecă) 
• gajul bunurilor mobile (cu sau fără deposedare) 
• fidejusiunea 
• garanția bancară / de stat (inclusiv ODIMM) 
• garanții oferite de instituții precum: BERD, IFC, Banca Mondială și FMI; 
• asigurarea de către o Companie de asigurare a creditelor acordate de Bancă, a pierderilor financiare 

ale Băncii ce pot rezulta din nerambursarea creditului / creditelor acordate și  / sau neachitarea plăților 
aferente acestora, asigurarea de daune, riscuri financiare și de persoane; 

• alte mijloace de asigurare, prevăzute de legislația Republicii Moldova. 
 

Principalele tipuri de garanți și de contrapărți în tranzacțiile cu instrumente financiare derivate de 
credit, precum și bonitatea acestora;  

 

BC Moldindconbank S.A. nu dispune de portofoliu de tranzacționare sau de instrumente financiare derivate. 

Informații despre concentrările de risc de piață sau de risc de credit în cadrul operațiunilor de 
diminuare a riscului 

BC Moldindconbank S.A. își diversifică riscurile legate de utilizarea tehnicilor de diminuare a riscului prin 
diversificarea portofoliului de garanții evaluate, în raport cu companiile de evaluare. 

Nici o companie de evaluare nu deține o cota mai mare de 20% din totalul garanțiilor evaluate.  

La situația din 31.12.2021, nici o întreprindere de evaluare nu deține o cota mai mare de 20% din 

total garanții evaluate,  întreprinderile cu cea mai mare cotă sunt prezentate în tabelul următor: 

Nr. Întreprindere Cota 

1 Consulting Grup PA SRL 14.31% 

2 Expert Grup Consalting SRL 12.62% 

3 SOCLU S.R.L. 8.70% 

4 Constimobil-NL SRL 8.24% 

5 ProEstim Imobil SRL 6.33% 

6 Total Expert SRL 6.17% 

7 SRL EVALTIM-GRUP 3.56% 

8 "BPS Capital" SRL 3.22% 

9 Sectia Evaluarea Gajului MICB 2.98% 

10 CORE CAPITAL ADVISORY  SRL 2.90% 

HHI (Herfindahl-Hirschman Index) – 667 = concentrație scăzută. 

 
Valoarea totală a expunerii (după compensarea bilanțieră sau extrabilanțieră, dacă este cazul) care 
este acoperită - după aplicarea ajustărilor de volatilitate - de garanții financiare eligibile sau de alte 
garanții reale eligibile 

BC Moldindconbank S.A. utilizează următoarele elemente în calitate de garanții reale eligibile: 

-     mijloace bănești sub formă de depozit sau credit primite, în partea care se utilizează pentru asigurarea 
irevocabilă a creditelor acordate sau instrumente asimilate mijloacelor bănești ale organizațiilor 
internaționale, băncilor de dezvoltare multilaterală, persoanelor juridice 
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- valori mobiliare de stat și certificatele Băncii Naționale a Moldovei; 
- titluri de datorie emise de administrații centrale sau bănci centrale, altele decît cele specificate la 

subpunctul 2),  
- titluri de datorie emise de bănci 
- titluri de datorie emise de alte entități, aceste titluri având o evaluare a creditului efectuată de o ECAI, 

pe care Banca Națională a Moldovei a asociat-o cu nivelul 3 de calitate a creditului sau cu un nivel 
superior, în conformitate cu normele de ponderare la risc a expunerilor față de societăți, prevăzute 
la actului normativ al Băncii Naționale a Moldovei aferent tratamentului riscului de credit pentru bănci 
potrivit abordării standardizate; 

 
Expunerea totală (după compensarea bilanțieră sau extrabilanțieră, dacă este cazul) care este 
acoperită prin garanții personale sau prin instrumente financiare derivate de credit.  

Valoarea totală a expunerii, ținând cont de tehnicile de diminuare a riscului de credit, la situația din 
31.12.2021 poate fi vizualizată în raportul COREP 07 al Băncii (raport totalizator): 
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  mln MDL 

VALOAREA 

EXPUNERII

(-) 

GARANŢII

(-) 

INSTRUME

NTE 

FINANCIAR

E 

DERIVATE 

DE CREDIT

(-) 

GARANŢII 

FINANCIAR

E: 

METODA 

SIMPLĂ

(-) ALTE 

TIPURI DE 

PROTECŢI

E 

FINANȚAT

Ă A 

CREDITUL

UI

(-) TOTAL 

IEŞIRI

TOTAL 

INTRĂRI 

(+)

(-) 

VALOAREA 

AJUSTATĂ 

A 

GARANŢIE

I 

FINANCIAR

E (Cvam)

(-) DIN 

CARE: 

AJUSTĂRIL

E DE 

VOLATILIT

ATE ŞI DE 

SCADENŢĂ

DIN CARE: 

DECURGÂN

D DIN 

RISCUL DE 

CREDIT AL 

CONTRAPA

RTIDEI

010 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 215 220 230 240

EXPUNERI TOTALE 26 430.80 -1 057.13 25 373.67 -736.88 0.00 -212.98 0.00 -949.85 736.88 25 160.69 0.00 0.00 0.00 25 160.69 0.00 233.04 1 022.99 0.00 24 462.76 x 9 851.19 9 694.38 1 238.42 3.62

din care: expuneri în stare de nerambursare 522.88 -421.36 101.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101.52 0.00 0.00 0.00 101.52 0.00 0.00 0.00 0.00 101.52 x 101.52 101.52 0.00 0.00

din care: IMM-uri 1 967.30 -242.36 1 724.95 -71.01 0.00 -73.51 0.00 -144.52 71.01 1 651.44 0.00 0.00 0.00 1 651.44 0.00 73.89 219.09 0.00 1 482.78 x 1 142.76 985.95 0.00 0.00

din care: expuneri aflate sub incidența factorului de sprijinire a IMM-

urilor
1 204.99 -55.18 1 149.81 -64.73 0.00 -31.67 0.00 -96.40 64.73 1 118.14 0.00 0.00 0.00 1 118.14 0.00 71.11 170.21 0.00 976.15 x 671.34 514.53 0.00 0.00

din care: garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile – bunuri 

imobile locative
3 008.92 -91.68 2 917.24 -160.23 0.00 -0.12 0.00 -160.35 0.00 2 756.89 0.00 0.00 0.00 2 756.89 0.00 6.54 52.13 0.00 2 725.60 x 1 367.67 1 349.24 0.00 0.00

din care: expuneri aflate sub incidența utilizării parțiale permanente a 

abordării standardizate
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

din care: expunerile din cadrul abordării standardizate cu permisiunea 

prealabilă a autorității de supraveghere de a efectua o implementare 

progresivă a abordării IRB

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Expuneri bilanțiere supuse riscului de credit 25 021.50 -1 028.36 23 993.14 -734.98 0.00 -88.48 0.00 -823.45 734.98 23 904.66 0.00 0.00 0.00 23 904.66 0.00 0.00 0.00 0.00 23 904.66 x 9 392.32 9 252.14 1 238.42 3.62

Expuneri extrabilanțiere supuse riscului de credit 1 409.30 -28.77 1 380.53 -1.90 0.00 -124.50 0.00 -126.40 1.90 1 256.03 0.00 0.00 0.00 1 256.03 0.00 233.04 1 022.99 0.00 558.10 x 458.87 442.24 0.00 0.00

Tranzacții de finanțare prin titluri x x x x x x

din care: compensate la nivel central printr-o CPCC x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Instrumente financiare derivate și tranzacții cu termen lung de 

decontare
x x x x x x

din care: compensate la nivel central printr-o CPCC x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Din compensări contractuale între produse diferite x x x x x x

0% 10 308.50 -70.11 10 238.39 x x x x x x x x x x 10 238.39 0.00 0.00 0.00 0.00 10 238.39 x 0.00 0.00 0.00 0.00

2% x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

4% x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

10% 0.00 0.00 0.00 x x x x x x x x x x 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 x 0.00 0.00 0.00 0.00

20% 232.95 -11.28 221.67 x x x x x x x x x x 958.54 0.00 0.00 100.64 0.00 908.23 x 181.65 181.65 4.37 0.00

35% x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

50% 5 391.97 -77.19 5 314.78 x x x x x x x x x x 5 154.43 0.00 6.54 52.13 0.00 5 123.14 x 2 561.57 2 543.14 1 200.81 2.84

70% x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

75% 5 592.80 -178.32 5 414.49 x x x x x x x x x x 4 779.29 0.00 68.53 334.91 0.00 4 557.01 x 3 417.76 3 291.79 0.00 0.00

100% 4 830.82 -695.26 4 135.56 x x x x x x x x x x 3 981.25 0.00 157.98 535.31 0.00 3 587.21 x 3 587.21 3 574.80 4.81 0.79

150% 43.92 -24.97 18.95 x x x x x x x x x x 18.95 0.00 0.00 0.00 0.00 18.95 x 28.43 28.43 28.43 0.00

250% 29.83 0.00 29.83 x x x x x x x x x x 29.83 0.00 0.00 0.00 0.00 29.83 x 74.58 74.58 0.00 0.00

370% x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

1 000% 0.00 0.00 0.00 x x x x x x x x x x 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 x 0.00 0.00 0.00 0.00

Alte ponderi de risc 0.00 0.00 0.00 x x x x x x x x x x 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 x 0.00 0.00 0.00 0.00

Clasele de expuneri din SA

EXPUNERE

A INIŢIALĂ 

ÎNAINTE 

DE 

APLICARE

A 

FACTORIL

OR DE 

CONVERSI

E

(-) 

AJUSTĂRIL

E DE 

VALOARE 

ŞI 

PROVIZIO

ANELE 

ASOCIATE 

EXPUNERI

I INIŢIALE

EXPUNERE

A FĂRĂ 

AJUSTĂRIL

E DE 

VALOARE 

ŞI FĂRĂ 

PROVIZIO

ANE

TEHNICILE DE DIMINUARE A RISCULUI DE CREDIT CU EFECT DE 

SUBSTITUŢIE ASUPRA EXPUNERII

EXPUNERE 

NETĂ 

DUPĂ 

EFECTELE 

DE 

SUBSTITU

ŢIE ALE 

DIMINUĂR

II 

RISCULUI 

DE CREDIT 

ÎNAINTE 

DE 

APLICARE

A 

TEHNICILE DE DIMINUARE A 

RISCULUI DE CREDIT CARE 

AFECTEAZĂ CUANTUMUL 

EXPUNERII: PROTECŢIA 

VALOAREA 

AJUSTATĂ 

INTEGRAL 

A 

EXPUNERII 

(E*)

DEFALCAREA, PE FACTORI DE CONVERSIE, A 

VALORII AJUSTATE INTEGRAL A EXPUNERII 

AFERENTE ELEMENTELOR EXTRABILANŢIERE

PROTECŢIA 

NEFINANŢATĂ A 

CREDITULUI: VALORI 

PROTECŢIA 

FINANŢATĂ A 

CREDITULUI

SUBSTITUŢIA 

EXPUNERII CA 

URMARE A APLICĂRII AJUSTARE

A DE 

VOLATILIT

ATE 

APLICATĂ 

EXPUNERI

I

DIN CARE: 

CU O 

EVALUARE 

A 

CREDITUL

UI 

DERIVATĂ 

DIN 

ADMINIST

RAŢIA 

CENTRALĂ

DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE PE TIPURI DE EXPUNERE:

Expuneri/tranzacții supuse riscului de credit al contrapărții

DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE PE PONDERI DE RISC:

0% 20% 50% 100%

CUANTUMU

L 

PONDERAT 

LA RISC AL 

EXPUNERII 

DUPĂ 

APLICAREA 

FACTORUL

UI DE 

SPRIJINIRE 

A IMM-

DIN CARE: 

CU O 

EVALUARE 

A 

CREDITUL

UI 

EFECTUAT

Ă DE O 

SOCIETATE 

DE 

EVALUARE 

CUANTUMU

L 

PONDERAT 

LA RISC AL 

EXPUNERII 

ÎNAINTE 

DE 

APLICAREA 

FACTORUL

UI DE 

SPRIJINIRE 

A IMM-

URILOR
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9. INDICATORUL EFECTULUI DE LEVIER 

 
Pentru a monitoriza riscul asociat folosirii excesive a efectului de levier, banca evaluează indicatorul efectului 
de levier, obiectivul fiind acela de a asigura o planificare a capitalului și expunerilor care să nu pună în pericol 
continuitatea activității băncii.  
 
Efectul de levier reprezintă acumularea excesivă de către bănci a unor expuneri în raport cu fondurile lor 
proprii.  
 
Riscul asociat folosirii excesive a efectului de levier reprezintă riscul rezultat din vulnerabilitatea Băncii față 
de un efect de levier care poate necesită măsuri neplanificate de corectare a planului său de afaceri, inclusiv 
vânzarea de active în regim de urgență, ceea ce ar putea duce la pierderi sau la reevaluări ale activelor 
rămase. Monitorizarea riscului asociat folosirii excesive a efectului de levier se face în concordanță cu 
prevederile actelor normative în vigoare. 
 
Factorii cu impact asupra indicatorului efectului de levier în perioada de referință 
La data de 31 decembrie 2021, indicatorul efectului de levier a fost de 12.15 %, după cum urmează: 

 
                                                                                                   mln MDL 

Valori ale expunerii Coloană 

Expunere LR:Data de 
referinţă 

 

Elemente extrabilanţiere cu un factor de conversie a creditului de 
20 % în conformitate cu pct.29 din Regulamentul LR 

60.86 

Elemente extrabilanţiere cu un factor de conversie a creditului de 
50 % în conformitate cu pct.29 din Regulamentul LR 

552.48 

Elemente extrabilanţiere cu un factor de conversie a creditului de 
100 % în conformitate cu pct.29 din Regulamentul LR 

0.05 

Alte active 24 066.23 

(-) Cuantumul activelor scăzut din fonduri proprii de nivel 1 – 
conform definiţiei introduse integral 

-73.09 

Totalul expunerii indicatorului efectului de levier – utilizând o 
definiţie introdusă integral a fondurilor proprii de nivel 1 

24 606.53 

Fonduri proprii   

Fonduri proprii de nivel 1 – conform definiţiei introduse integral 2 988.74 

Indicatorul efectului de levier   

Indicatorul efectului de levier – utilizând o definiţie introdusă 
integral a fondurilor proprii de nivel 1 

12.15% 

 
Defalcarea expunerilor bilantiere (cu exceptia instrumentelor financiare derivate si SFT). 

 
 
 
 

Alte expuneri din afara portofoliului de 
tranzacţionare 

  

Valoarea 
expunerii 

indicatorului 
efectului de 

levier 

Active ponderate la risc 

Expuneri 
conform 
abordării 

standardizate 

Expuneri conform 
abordării standardizate 
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Expuneri tratate ca suverane 8 682.76 74.57 

Administraţii centrale şi bănci centrale 8 682.76 74.57 

Expuneri faţă de administraţii regionale, bănci de 
dezvoltare multilaterală, organizaţii internaţionale 
şi entităţi din sectorul public care nu sunt tratate 
ca entităţi suverane 

76.64 162.32 

Administraţii regionale şi autorităţi locale care nu 
sunt tratate ca entităţi suverane 

76.64 15.33 

Entităţi din sectorul public care nu sunt tratate ca 
entităţi suverane 

0.00 147.00 

Bănci 2 432.48 1 213.01 

Garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile; din 
care 

3 969.28 2 145.00 

Garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile 
locative 

2 848.71 1 328.54 

Expuneri de tip retail; din care 3 828.53 2 351.70 

Expuneri de tip retail faţă de IMM-uri 566.51 287.23 

Societăţi; din care 2 858.25 2 765.35 

Societăţi financiare 751.37 685.86 

Societăţi nefinanciare; din care 2 106.88 2 079.49 

Expuneri faţă de IMM-uri 567.49 203.01 

Expuneri, nu faţă de IMM-uri 1 880.75 1 876.48 

Expuneri în stare de nerambursare 101.52 101.52 

Alte expuneri; din care 2 116.77 438.67 

TOTAL 24 066.23 9 252.14 

 
      

10. EXPUNERILE DIN TITLURI DE CAPITAL NEINCLUSE ÎN PORTOFOLIUL DE TRANZACŢIONARE 

Banca deține un portofoliu de titluri de capital neincluse în portofoliul de tranzacționare, care sunt clasificate, 
în funcție de modelul de business al Băncii și în conformitate cu prevederile IFRS 9. În conformitate cu 
prevederile Politicilor contabile ale Băncii, aceste titluri sunt clasificate ca investiții disponibile pentru vânzare, 
fiind deținute pentru colectarea fluxurilor de numerar contractual (dividende) si pentru vânzare. 

Reieșind din modelul de business, aplicat în privința titlurilor respective, în conformitate cu IFRS 9, deținerile 
respective sunt clasificate ca active financiare, care urmează a fi evaluate la valoarea justă prin alte 
instrumente ale rezultatului global (VJAERG). 

La situația din 31.12.2021 valoarea contabilă a portofoliului respectiv a constituit 5.9 mil.lei. și acesta a fost 
compus din investiții în capitalul social al 7 entități economice, care, în majoritate, reprezintă obiectele 
importante ale infrastructurii pieței financiare ca, de exemplu, „Bursa de Valori a Moldovei” S.A., „Depozitarul 
Central Unic de Valori Mobiliare” SA, „Biroul de Credit” SRL, Companiile S.W.I.F.T. și VISA Inc. Portofoliul 
respectiv constituie numai 0.02% din valoarea activelor Băncii la situația din 31.12.2021. 

Denumirea 
întreprinderii 

Tipul şi natura 
expunerii 

Valoarea 
bilanțieră 

(lei) 

Valoarea 
justă (lei) 

Tranzacționat 
la bursa 
(da/nu) 

Valoarea de piață 
(lei) 

SA "Bursa de 
Valori a 
Moldovei" 

Titluri de capital 
(acțiuni) 

7 000 7 000 
Nu N/A 

CA "Auto-
Siguranța „SA 

Titluri de capital 
(acțiuni) 

77 000 77 000 
Nu N/A 

„Depozitarul 
central unic al 
valorilor 
mobiliare” SA 

Titluri de capital 
(acțiuni) 

100 000 100 000 
Nu N/A 
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Compania 
S.W.I.F.T. 

Titluri de capital 
(acțiuni) 

1 338 348 1 338 348 
Nu N/A 

ÎM "Biroul de 
credit" S.R.L. 

Titluri de capital 
(cota-parte) 

1 358 200 1 358 200 
Nu N/A 

VISA Inc. Titluri de capital 
(acțiuni) 

3 054 256 3 054 256 
Da 

3 054 256 

OTP Bank S.A. 
Titluri de capital 
(acțiuni) 

1 500 1 500 
Da 

1 500 

În conformitate cu Politicile contabile BC „Moldindconbank” S.A. pentru anul 2021, titluri de capital 
menționate sunt evaluate la valoarea lor justă. Evidența reevaluării acestora se ține separat. Rezultatul 
modificării valorii juste se reflectă în alte elemente ale rezultatului global. 

Reevaluarea portofoliului respectiv se efectuează lunar, după cum urmează: 

1. pentru deținerile în capitalul social al societăților pe acțiuni, acțiunile cărora sunt admise spre 
tranzacționare la Bursa de Valori a Moldovei – pe prețul mediu ponderat al tranzacțiilor cu 
acțiunile respective efectuate pe piața reglementată / MTF pe parcursul ultimelor 6 luni (182 zile) 
înainte de ziua în care este efectuată reevaluarea; 

2. pentru deținerile în capitalul social al persoanelor juridice tranzacționate prin sistemul Bloomberg 
– pe ultimul preț de tranzacționare, înregistrat în sistemul Bloomberg înaintea reevaluării; 

3. pentru deținerile în capitalul social al societăților neprevăzute la pct.1. și 2. - pe alți indicatori din 
surse oficiale disponibile care pot servi drept bază pentru evaluare (de exemplu, informația 
oficială despre tranzacțiile cu astfel de dețineri / valori mobiliare și prețul lor). 

Reevaluarea deținerii în capitalul persoanei juridice nu se efectuează în cazul în care lipsește baza pentru 
reevaluare, de exemplu, nu au loc tranzacții cu acțiunile respective, nu este disponibilă sursa de informații 
despre preț etc. 

Valoarea cumulată a veniturilor obținute din portofoliul de titluri de capital neincluse în portofoliul de 
tranzacționare pentru perioada ianuarie-decembrie 2021 a constituit 412.3 mii lei, ceea ce constituie 
veniturile din dividende. În perioada menționată Banca nu a procurat și nu a vândut dețineri în/din portofoliul 
respectiv. 
 

 

11. RISCUL OPERAŢIONAL 

 

BC Moldindconbank S.A. utilizează abordarea de bază pentru evaluarea cerințelor de fonduri proprii, 
aferente riscului operațional. 

Conform abordării de bază, cerința de fonduri proprii pentru riscul operațional este egală cu 15 % din media 
pe trei ani a indicatorului relevant. BC Moldindconbank S.A. calculează media pe trei ani a indicatorului 
relevant pe baza ultimelor trei observări anuale, efectuate la sfârșitul fiecărui exercițiu financiar. 

Elementele care constituie indicatorul relevant sunt: 

1. Venituri din dobânzi și venituri asimilate  

2. Cheltuieli cu dobânzile și cheltuieli asimilate  

3. Venituri din acțiuni și alte titluri cu randament fix/variabil  

4. Venituri din comisioane/taxe 

5. Cheltuieli cu comisioane/taxe 

6. Profit net sau pierdere netă din operațiuni financiare 

7. Alte venituri din exploatare 

Elementele care constituie indicatorul relevant sunt preluate din raportul F 02.00 – Contul de profit sau 
pierdere și din situația financiară FIN - 2 „Contul de profit sau pierdere”. 

La situația din 31 decembrie 2021, BC Moldindconbank S.A. a calculat cerințe de fonduri proprii de 191.16 
mln. MDL pentru riscul operațional, la un cuantum total al expunerii la risc pentru riscul operațional în volum 
de 1.91 miliarde MDL. 
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mln MDL 

Element Valoare 

CUANTUMUL TOTAL AL EXPUNERII LA RISC PENTRU RISCUL 
OPERAȚIONAL (OpR) 

1 911.6  

Cerințe de fonduri proprii pentru expunerile la risc pentru riscul 
operațional 

191.16  

 

12. RISCUL DE RATĂ A DOBÂNZII AFERENT POZIŢIILOR NEINCLUSE ÎN PORTOFOLIUL DE 

TRANZACŢIONARE 

 

Procesul de administrare a IRRBB este delimitat în două etape. Gestionarea propriu-zisă a IRRBB este 
asigurată de Departamentul gestionarea activelor și pasivelor, iar procesul de control este asigurat de 
Departamentul Riscuri Bancare. 

Departamentul gestionarea activelor și pasivelor este responsabil de gestionarea IRRBB în cadrul Băncii ca 
funcție de management al riscurilor financiare structurale, monitorizarea și raportarea Comitetului ALCO 
și/sau Comitetului de conducere a situației financiare a Băncii și a situației macro-economice sub aspectul 
riscului IRRBB.  

Departamentul riscuri bancare este responsabil de evaluarea profilului riscului IRRBB cu raportarea 
trimestrială către Consiliului Băncii, Comitetului de administrare a riscurilor şi Comitetului de conducere. 

La situația din 31.12.2021, profilul de risc IRRBB este redus și respectă apetitul de risc asumat de Bancă în 
Politicile privind administrarea riscurilor semnificative.   

În scopuri de monitorizare și raportare a potențialului impact al riscului de rată a dobanzii, se estimează riscul 
ratei dobânzii din perspectiva câstigurilor (valoarea nerealizată a câstigului/pierderii în cazul unei modificari 
a curbelor de randament de-a lungul tuturor maturităților și pentru fiecare valută semnificativă din bilanț) cât 
si din perspectiva evaluării (modificării valorii economice). 

Riscul ratei dobanzii din perspectiva variatiei castigurilor, ca urmare a schimbarii nivelurilor ratelor dobanzii 
dupa un șoc de +/-200 puncte de baza este de +/- 25.1  mil MDL.  

Totodata, Banca, pentru a se adapta mediului regulatoriu rapid schimbător, atât la nivel local, cât şi la nivel 
internaţional, a iniţiat un proces de adapatare a metodologiilor aplicate în gestionarea IRRBB, care se vor 
concretiza prin utilizarea unor abordări mai detaliate şi aplicarea celor mai bune practici în domeniu, 
anticipând astfel modificările planificate de regulator, care urmează a fi aprobate în anul 2022. 

În procesul de adaptare banca va dezvolta, inclusiv un model intern de gestionare a IRRBB, care va 
încorpora şi stres teste mai prudente comparativ cu cerinţele de reglementare. 

 

Prin prezenta confirmăm faptul că informațiile furnizate în acest Raport au fost întocmite în 

conformitate cu procesele de control intern ale băncii şi cu prevederile capitolului VII al Regulamentului cu 

privire la cerințele de publicare a informațiilor de către bănci, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al 

Băncii Naționale a Moldovei, nr.158 din 09.07.2020. 

 

Președintele Consiliului                                                                Herbert Stepic 

Președintele Comitetului de conducere                                        Nikolay Borissov 

Vice-preşedintele Comitetului de conducere          Andrei Suruceanu 

 

 

 

 



P-Public 
BC „Moldindconbank” S.A.                                                                                                                                50/59                  
Raportul privind informația publicată la 31 decembrie 2021 
 

 
 

 

P Public 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P-Public 
BC „Moldindconbank” S.A.                                                                                                                                51/59                  
Raportul privind informația publicată la 31 decembrie 2021 
 

 
 

 

P Public 

Anexa 1 

 

Formular privind caracteristicile principale ale instrumentelor de fonduri proprii 

  
Caracteristicile principale ale 
instrumentelor de fonduri proprii 
 

 
Instrucțiuni pentru completarea formularului 

1.  Emitent  (BC”Moldindconbank” S.A.) 

2.  Identificator unic   (MD14MICB1008) 

3.  Legislație aplicabilă instrumentului  (Legea privind piața de capital nr.171 din 11.07.2012; 
LEGEA Nr. 1134 din 02-04-1997 privind societăţile pe 
acţiuni; Legea privind activitatea băncilor nr. 202  din  
06.10.2017) 

 Reglementare  

4.  Tratamentul fondurilor proprii 
reglementate 

„fonduri proprii de nivel 1 de bază”, 

 

5.  Eligibil la nivel individual/consolidat/ 
individual și consolidat 

 „individual”,  

 

6.  Tip de instrument  acțiuni ordinare emise de bancă 

7.  Valoarea recunoscută în cadrul 
capitalului reglementat (monedă în 
milioane, la cea mai recentă dată de 
raportare)  

 ( 494,5 mil lei) 

8.  Valoarea nominală a instrumentului  (100 lei) 

9.  Preț de emisiune  (100 lei) 

10.  Preț de răscumpărare  (N/A) 

11.  Clasificare contabilă „capitalul acționarilor”; 

 

12.  Data inițială a emiterii  (18.06.1998) 

13.  Perpetuu sau cu durată determinată „perpetuu”; 

 

14.  Scadența inițială  „fără scadență” 

15.  Opțiune de cumpărare de către 
emitent sub rezerva aprobării 
prealabile din partea BNM 

 „nu”. 

16.  Data facultativă a exercitării opțiunii de 
cumpărare, datele exercitării opțiunilor 
de cumpărare condiționale și valoarea 
de răscumpărare 

 „N/A” 

17.  Date subsecvente ale exercitării 
opțiunii de cumpărare, după caz 

 „N/A” 

 Cupoane/dividende  

18.  Dividend/cupon fix sau variabil „variabil”; 

19.  Rata cuponului și orice indice aferent  „N/A” 
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20.  Existența unui mecanism de tip 
„dividend stopper” (de interdicție de 
plată a dividendelor) 

 „nu” 

21.  Caracter pe deplin discreționar, parțial 
discreționar sau obligatoriu (în privința 
calendarului) 

 „caracter pe deplin discreționar” 

22.  Caracter pe deplin discreționar, parțial 
discreționar sau obligatoriu (în privința 
cuantumului) 

„caracter pe deplin discreționar”,  

 

23.  Existența unui step-up sau a altui 
stimulent de răscumpărare 

 „nu” 

24.  Necumulativ sau cumulativ  „necumulative” 

25.  Convertibil sau neconvertibil  „neconvertibil” 

26.  Dacă este convertibil – factorul 
(factorii) care declanșează conversia 

 „N/A” 

27.  Dacă este convertibil – integral sau 
parțial 

 „N/A” 

28.  Dacă este convertibil – rata de 
conversie 

 „N/A” 

29.  Dacă este convertibil – conversie 
obligatorie sau opțională 

 „N/A” 

30.  Dacă este convertibil, se va specifica 
tipul de instrument în care poate fi 
convertit 

 „N/A” 

31.  Dacă este convertibil, se va specifica 
emitentul instrument în care este 
convertit 

 „N/A” 

32.  Caracteristici de reducere a valorii 
contabile 

 „nu” 

33.  În cazul unei reduceri a valorii 
contabile, factorul (factorii) care o 
declanșează 

 „N/A” 

34.  În cazul unei reduceri a valorii 
contabile, integrale sau parțiale 

„întotdeauna integral”,  

 

35.  În cazul unei reduceri a valorii 
contabile, permanentă sau temporară 

„N/A”. 

36.  În cazul unei reduceri temporare a 
valorii contabile, descrierea 
mecanismului de majorare a valorii 
contabile 

 „N/A” 

37.  Poziția în ierarhia de subordonare în 
caz de lichidare (se va specifica tipul 
de instrument de nivelul imediat 
superior) 

 „N/A” 

 
Notă: În cazul în care întrebarea nu se aplică, se va indica „N/A” 
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Anexa 2 

Formular pentru publicarea informațiilor privind fondurile proprii 

 

Mln MDL 
Nr. 
d/o 

Denumirea indicatorului Valoare Referințe juridice 

1.  Instrumente de capital și conturile de prime 
de emisiune 

 
494.5  

P.10 subp.1) din 
Regulamentul 109/2018 

2.  Rezultatul reportat 2 598.6  P.10 subp.3) din 
Regulamentul 109/2018 

3.  Alte elemente ale rezultatului global 
acumulate și alte rezerve 

329.7  P.10 subp.4) și 5) din 
Regulamentul 109/2018 

4.  Interese minoritare (suma care poate fi 
inclusă în fondurile proprii de nivel 1 de bază 
consolidate) 

 
- 

Regulamentul 109/2018 

5.  Profituri interimare verificate în mod 
independent, după deducerea oricăror 
obligații sau dividende previzibile 

 
- 

P.13 din Regulamentul 
109/2018. 

6.  Fonduri proprii de bază (CET 1) înaintea 
ajustărilor reglementate 

 
3 422.8 

Suma rândurilor 1-5 

7.  Ajustări de valoare suplimentare (valoare 
negativă) 

-361,0 P.28 din Regulamentul 
109/2018 

8.  Imobilizări necorporale, excluzând obligațiile 
fiscale aferente (valoare negativă) 

-73,1 P.30 subp.2) din 
Regulamentul 109/2018 

9.  Creanțele privind impozitul amânat care se 
bazează pe profitabilitatea viitoare, cu 
excluderea celor rezultate din deținerile 
temporare (fără obligațiile fiscale) (valoare 
negativă) 

 
 

- 

P.40 din Regulamentul 
109/2018, ținând cont de 
p.30 subp.3) și de p. 38-43 
din Regulamentul 109/2018 

10.  Rezervele rezultate din evaluarea la valoarea 
justă, reprezentând câștiguri sau pierderi 
generate de acoperirile fluxurilor de trezorerie  

 
- 

P.26 subp.1) din 
Regulamentul 109/2018 

11.  Sumele negative care rezultă din calcularea 
valorilor pierderilor așteptate  

X 
 

 

12.  Orice creștere a capitalurilor proprii care 
rezultă din active securitizate (valoare 
negativă) 

X 
 

 

13.  Câștigurile sau pierderile din evaluarea la 
valoarea justă a datoriilor și care rezultă din 
modificarea riscului de credit al băncii 

 
- 

P.26 subp.2) din 
Regulamentul 109/2018 

14.  Activele fondului de pensii cu beneficii 
determinate (valoare negativă) 

 
- 

P.30 subp.4) și p.47-50 din 
Regulamentul 109/2018 

15.  Deținerile directe și indirecte ale bănci de 
instrumente proprii de fonduri proprii de nivel 
1 de bază (valoare negativă) 

 
- 

P.30 subp.5) și p.51 din 
Regulamentul 109/2018 

16.  Deținerile directe, indirecte și sintetice de 
instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de 
bază/capital propriu ale entităților din sectorul 
financiar, dacă aceste entități și banca dețin 
participații reciproce menite să crească în 
mod artificial fondurile proprii ale băncii 
(valoare negativă) 

 
 
 

- 

P.30 subp.6) și p.54 și 55 din 
Regulamentul 109/2018 

17.  Deținerile directe, indirecte și sintetice ale 
băncii de instrumente de fonduri proprii de 
nivel 1 de bază/capital propriu ale entităților 
din sectorul financiar în care banca nu deține 
o investiție semnificativă (investiție 

 
 
 
 

- 

P.30 subp.7) și p.52, 53, 55 
și p.56-61 din Regulamentul 
109/2018 
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semnificativă - valoare peste pragul de 10% 
și excluzând pozițiile scurte eligibile) (valoare 
negativă) 

18.  Deținerile directe, indirecte și sintetice ale 
băncii de instrumente de fonduri proprii de 
nivel 1 de bază/capital propriu ale entităților 
din sectorul financiar în care banca deține o 
investiție semnificativă (valoare peste pragul 
de 10% și excluzând pozițiile scurte eligibile) 
(valoare negativă) 

 
 
 

- 

P.30 subp.8) și p.52, 53, 55 
și p.62-67 din Regulamentul 
109/2018 

19.  Valoarea expunerii aferentă următoarelor 
elemente, care se califică pentru o pondere de 
risc de 1000 %, atunci când banca optează 
pentru alternativa deducerii. Din care: 

 
 
 

- 

P.30 subp.10) din 
Regulamentul 109/2018 

20.   - poziții din securitizare; (valoare negativă) X  

21.   - tranzacții incomplete; (valoare negativă) - P.30 subp.10) din 
Regulamentul 109/2018 

22.  Creanțele privind impozitul amânat rezultate 
din deținerile temporare (valoare peste pragul 
de 10% cu deducerea obligațiile fiscale 
atunci când sunt îndeplinite condițiile de la 
p.40 din Regulamentul 109/2018) (valoare 
negativă) 

 
 
 

- 

P.30 subp.3), p. 38-43 și 
p.63 subp.1) din 
Regulamentul 109/2018 

23.  Valoare peste pragul de 15% (valoare 
negativă) 

- P.63 din Regulamentul 
109/2018 

24.   - din care: deținerile directe și indirecte ale 
băncii de instrumente de fonduri proprii de 
nivel 1 de bază/capital propriu ale entităților 
din sectorul financiar în care banca deține o 
investiție semnificativă 

 
 

- 

P.30 subp.8) și p.63 subp.2) 
din Regulamentul 109/2018 

25.   - din care: creanțe privind impozitul amânat 
care rezultă din diferențe temporare 

 
 

- 

P.30 subp.3), p. 38-43 și 
p.63 subp.1) din 
Regulamentul 109/2018 

26.  Pierderile exercițiului financiar în curs 
(valoare negativă) 

- P.30, subp.1) din 
Regulamentul 109/2018 

27.  Impozite previzibile referitoare la elementele 
de fonduri proprii de nivel 1 de bază (valoare 
negativă) 

 
- 

P.30, subp.11) din 
Regulamentul 109/2018 

28.  Deduceri eligibile din fondurile proprii de nivel 
1 suplimentar (AT 1) care depășesc fondurile 
proprii de nivel 1 suplimentar ale băncii 
(valoare negativă) 

 
 
- 

P.30, subp.9) din 
Regulamentul 109/2018 

29.  Ajustări reglementate totale ale fondurilor 
proprii de nivel 1 de bază (CET 1) 

 
-434.1 

Suma rândurilor 7-19, 
rândului 22 și suma 
rândurilor 26-28 

30.  Fonduri proprii de nivel 1 de bază (CET 1)  
2 988.7 

Suma rândului 6 minus suma 
rândul 29 
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31.  Instrumente de capital și conturi de prime de 
emisiune aferente 

- 
 

P.68 -70 din Regulamentul 
109/2018 

32.   -  din care: clasificate drept capitaluri proprii 
în conformitate cu standardele contabile 
aplicabile 

 
 

- 

Valoarea din rândul 30 
clasificată drept capitaluri 
proprii în conformitate cu 
standardele contabile 
aplicabile. 

33.   - din care: clasificate drept datorii în 
conformitate cu standardele contabile 
aplicabile 

 
- 

 

Valoarea din rândul 34 
clasificată drept datorii în 
conformitate cu standardele 
contabile aplicabile. 

34.  Fonduri proprii de nivel 1 de bază eligibile 
incluse în fondurile proprii de nivel 1 
suplimentar consolidate (inclusiv interesele 
minoritare neincluse în rândul 4) emise de 
filiale și deținute de părți terțe 

 
 

- 

Regulamentul 109/2018 

35.  Fonduri propriii de nivel 1 suplimentar 
(AT1) înaintea ajustărilor reglementare 

 
- 

Suma rândurilor 31 și 34 

36.  Deținerile directe și indirecte ale băncii de 
instrumente proprii de fonduri proprii de nivel 
1 suplimentar (valoare negativă) 

 
- 

P. 70 subp.2), p.87 subp.1) și 
p.88 din Regulamentul 
109/2018 

37.  Deținerile directe, indirecte și sintetice de 
instrumente de fonduri proprii de nivel 1 
suplimentar ale entităților din sectorul 
financiar, dacă aceste entități și instituția dețin 
participații reciproce menite să crească în 
mod artificial fondurile proprii ale instituției 
(valoarea negativă) 

 
 
 

- 

P. 70 subp.3) și p. 89 din 
Regulamentul 109/2018 

38.  Deținerile directe, indirecte și sintetice de 
instrumente de fonduri proprii de nivel 1 
suplimentar ale entităților din sectorul 
financiar în care banca nu deține o investiție 
semnificativă (valoare peste pragul de 10% și 
excluzând pozițiile scurte eligibile) (valoare 
negativă) 

 
 
 

- 

P. 70 subp.3), p. 90 și p.91-
95 din Regulamentul 
109/2018 

39.  Deținerile directe, indirecte și sintetice ale 
instituției de instrumente de fonduri proprii de 
nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul 
financiar în care instituția deține o investiție 
semnificativă (excluzând pozițiile scurte 
eligibile) (valoare negativă) 

 
 
 

- 

P. 70 subp.3), p. 90 și p.91-
95 din Regulamentul 
109/2018 

40.  Deduceri eligibile din fondurile proprii de nivel 
2 care depășesc fondurile proprii de nivel 2 ale 
băncii (valoare negativă) 

 
- 

P. 87 subp.5) din 
Regulamentul 109/2018 

41.  Ajustări reglementare ale fondurilor proprii 
de nivel 1 suplimentar (AT1) 

- Suma rândurilor 36 - 40 

42.  Fonduri proprii de nivel 1 suplimentar 
(AT1) 

- Suma rândului 35 minus 
suma rândului 41 

43.  Fonduri proprii de nivel 1 (T1=CET1+AT1) 2 988.7 Suma rândurilor 30 și 42 

44.  Instrumente de capital și conturile de prime de 
emisiune aferente 

- P. 96-97 din Regulamentul 
109/2018 

45.  Instrumente de fonduri proprii eligibile incluse 
în fondurile proprii de nivel 2 consolidate 
(inclusiv interesele minoritare neincluse în 
rândul 4) emise de filiale și deținute de părți 
terțe 

 
 
- 

Regulamentul 109/2018 

46.  Ajustări pentru riscul de credit - P.96 subp.3) din 
Regulamentul 109/2018 
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47.  Fonduri proprii de nivel 2 (T2) înaintea 
ajustărilor reglementate 

- Suma rândurilor 44, 45 și 46 

48.  Deținerile directe și indirecte ale unei bănci de 
instrumente proprii de fonduri proprii de nivel 
2 și împrumuturi subordonate (valoare 
negativă) 

 
- 

 

P. 97, subp.2, lit.a), p.100 
subp.1) și p. 102 din 
Regulamentul 109/2018 

49.  Deținerile de instrumente de fonduri proprii de 
nivel 2 și împrumuturile subordonate ale 
entităților din sectorul financiar, dacă aceste 
entități și banca dețin participații reciproce 
menite să crească în mod artificial fondurile 
proprii ale băncii (valoare negativă) 

 
 
 

- 

P.100 subp.2) și p. 103 din 
Regulamentul 109/2018 

50.  Deținerile directe și indirecte de instrumente 
de fonduri proprii de nivel 2 și împrumuturile 
subordonate ale entităților din sectorul 
financiar în care banca nu deține o investiție 
semnificativă (valoare peste pragul de 10% și 
excluzând pozițiile scurte eligibile) (valoare 
negativă) 

 
 
 

- 

P.100 subp.3) și p. 104 din 
Regulamentul 109/2018 

51.  Deținerile directe și indirecte ale băncii de 
instrumente de fonduri proprii de nivel 2 și 
împrumuturi subordonate ale entităților din 
sectorul financiar în care banca deține o 
investiție semnificativă (excluzând pozițiile 
scurte eligibile) (valoare negativă) 

 
 
 

- 

P.100 subp.4), p. 104 și 
p.126-129 din Regulamentul 
109/2018 

52.  Ajustări reglementare totale ale fondurilor 
proprii de nivel 2 (T2) 

- Suma rândurilor 48-51 

53.  Fonduri proprii de nivel 2 (T2) - Suma rândului 47 minus 
suma rândului 52 

54.  Fonduri proprii totale (TC= T1+T2) 2 988.7 Suma rândurilor 43 și 53 

55.  Total active ponderate la risc  
11 719,9 

Activele ponderate la risc ale 
grupului care raportează 

56.  Fonduri proprii de nivel 1 de bază (ca 
procentaj din valoarea totală a expunerii la 
risc) 

 
25,5% 

P.131 subp.1) din 
Regulamentul 109/2018 

57.  Fonduri proprii de nivel 1 (ca procentaj din 
valoarea totală a expunerii la risc) 

25,5% P.131 subp.2) din 
Regulamentul 109/2018 

58.  Fonduri proprii totale (ca procentaj din 
valoarea totală a expunerii la risc) 

25,5% P.131 subp.3) din 
Regulamentul 109/2018 

59.  Cerința de amortizor specifică băncii (cerința 
de fonduri proprii de nivel 1 de bază în 
conformitate cu p.130 subp. 1) plus cerințele 
de amortizor de conservare a capitalului și de 
amortizor anticiclic, plus amortizorul de risc 
sistemic, plus amortizorul societăților de 
importanță sistemică exprimat ca procent din 
valoarea expunerii la risc) 

 
 

6.2% 

P.16-26, p.53-69, p.66-86 din 
Regulamentul 110/2018 

60.   - din care: cerința de amortizor de conservare 
a capitalului 

2.5%  

61.   - din care: cerința de amortizor anticiclic 0%  

62.    - din care: cerința de amortizor sistemic 2.7%  

63.   - din care: amortizor pentru instituții de 
importanță sistemică (O-SII) 

1%  

64.  Fonduri proprii de nivel 1 de bază disponibile 
pentru a îndeplini cerințele în materie de 
amortizoare (ca procent din valoarea 
expunerii la risc) 

 
15.5% 
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65.  Deținerile directe și indirecte de capital al 
entităților din sectorul financiar în care banca 
nu deține o investiție semnificativă (valoare 
sub pragul de 10% și excluzând pozițiile 
scurte eligibile)  

 
 

- 

P.30 subp. 7), p.55-61 p.90-
95, p.100 subp.3) și p.104-
109 din Regulamentul 
109/2018 

66.  Deținerile directe și indirecte ale băncii de 
instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de 
bază ale entităților din sectorul financiar în 
care banca deține o investiție semnificativă 
(valoare sub pragul de 10% și excluzând 
pozițiile scurte eligibile)  

 
 

- 

P.30 subp. 8), p.55 și p.63-
67 din Regulamentul 
109/2018 

67.  Creanțele privind impozitul amânat rezultate 
din diferențe temporare (valoare sub pragul de 
10%, excluzând obligațiile fiscale aferente 
atunci când sunt îndeplinite condițiile de la 
p.40 din Regulamentul 109/2018) 

 
 

- 

P.30 subp. 3), p.38-43, p.63 - 
67 din Regulamentul 
109/2018 

68.  Ajustări pentru riscul de credit incluse în 
fondurile proprii de nivel 2, ținând cont de 
expunerile care fac obiectul abordării 
standardizate (înainte de aplicarea plafonului) 

 
 

- 

P.96 subp.3) din 
Regulamentul 109/2018 

69.  Plafon privind includerea ajustărilor pentru 
riscul de credit în fondurile proprii de nivel 2 
conform abordării standardizate 

 
 

- 

P.96 subp.3) din 
Regulamentul 109/2018 
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Anexa 3 

 
Formularul privind furnizarea informației cu privire la cuantumul expunerilor ponderate la risc (RWA) 

 

Nr. 
d/o 

 Cuantumul expunerilor ponderate la risc (RWA) Cerințe minime de capital 

 Trimestrul gestionar 
31.12.2021 

Trimestrul precedent celui 
gestionar 
30.09.2021 

Trimestrul gestionar 
31.12.2021 

1.  Riscul de credit (excluzând riscul de credit al contrapărții) 9 694.4 9 244.4 969.4 

2.  Din care: abordarea standardizată 9 694.4 9 244.4 969.4 

3.  Din care: abordarea IRB de bază (FIRB) X X X 

4.  Din care: abordarea IRB avansată (AIRB) X X X 

5.  Din care: titluri de capital din abordarea IRB conform 
abordării simple ponderate la risc sau AMI 

X X X 

6.  Riscul de credit al contrapărții  0 0 0 

7.  Din care: metoda marcării la piață 0 0 0 

8.  Din care: metoda expunerii inițiale 0 0 0 

9.  Din care: metoda standardizată 0 0 0 

10.  Din care: metoda modelului intern (MMI) X X X 

11.  Din care: valoarea expunerii la risc pentru contribuții la 
fondul de garantare a CPC 

X X X 

12.  Din care: ajustarea evaluării creditului (CVA) 0 0 0 

13.  Riscul de decontare 0 0 0 
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14.  Expunerile din securitizare în portofoliul bancar (după 
plafon) 

X X X 

15.  Din care: abordarea IRB X X X 

16.  Din care: metoda formulei reglementate a IRB  (SFA) X X X 

17.  Din care: abordarea bazată pe evaluări interne (IAA) X X X 

18.  Din care: abordarea standardizată 0 0 0 

19.  Risc de piață 113.9 307.0 11.4 

20.  Din care: abordarea standardizată 113.9 307.0 11.4 

21.  Din care: AMI X X X 

22.  Risc operațional 1 911.6 1 642.2 191.2 

23.  Din care: abordarea de bază 1 911.6 1 642.2 191.2 

24.  Din care: abordarea standardizată 0 0 0 

25.  Din care: abordarea avansată de evaluare X X X 

26.  Valori sub pragurile pentru deducere (care sunt supuse unei 
ponderi de risc de 250%) după aplicarea ponderii de risc de 
250%. 

0 0 0 

27.  Total 11 719.9 11 193.6 1 172.0 

 
 


