RAPORTUL ANUAL
2013

BC „Moldindconbank” S.A.
MD-2012, Moldova, Chişinău
Str. Armenească, 38
Tel.: (+373 22) 57 67 82
Fax: (+373 22) 27 91 95
www.micb.md

1

CUPRINS
MESAJUL CONDUCERII BĂNCII ................................................................................................................................. 4
MANAGEMENTUL BĂNCII............................................................................................................................................ 6
SCURTE REPERE ISTORICE ...................................................................................................................................... 7
RAPORTUL CONDUCERII PENTRU ANUL 2013 .................................................................................................... 10

MEDIUL DE ACTIVITATE AL BĂNCII ............................................................................................................... 10
Situaţia macroeconomică internă şi externă ....................................................................................... 10
Evoluţia pieţei bancare ......................................................................................................................... 11
PERFORMANŢELE FINANCIARE .................................................................................................................... 13
Structura şi dinamica activelor, obligaţiunilor şi capitalului................................................................ 13
Rezultatele financiare ale băncii şi rentabilitatea ............................................................................... 15
ACTIVITATEA BANCARĂ CORPORATIVĂ ........................................................................................................ 18
Activitatea de creditare ...................................................................................................................... 18
Atragerea depozitelor ......................................................................................................................... 19
Tranzacţii documentare ..................................................................................................................... 20
ACTIVITATEA BANCARĂ CU AMĂNUNTUL .................................................................................................... 21
Activitatea de creditare ...................................................................................................................... 21
Atragerea depozitelor ......................................................................................................................... 21
Transferuri băneşti ............................................................................................................................. 22
Schimb valutar .................................................................................................................................... 24
Operaţiuni cu cecuri ........................................................................................................................... 24
Safeuri individuale .............................................................................................................................. 24
PIEŢELE FINANCIARE .................................................................................................................................... 25
Servicii de brokeraj pe piaţa FOREX ............................................................................................... 25
Operaţiuni pe piaţa valorilor mobiliare ........................................................................................... 25
Cambii bancare ................................................................................................................................... 25
CARDURI DE PLATĂ, PRODUSE ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE ......................................... 27
Carduri de plată ................................................................................................................................... 27
Tehnologii informaţionale şi produse electronice ........................................................................ 28
MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ...................................................................................................... 29
PREVENIREA ŞI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR ŞI FINANŢĂRII TERORISMULUI ......................................... 30
MANAGEMENTUL RISCURILOR .................................................................................................................... 31
Principii generale de management al riscurilor ....................................................................................... 31
Riscul valutar ......................................................................................................................................... 33
Riscul ratei dobînzii ............................................................................................................................... 33
Riscul de lichiditate ............................................................................................................................... 33
Sistemul de gestionare a riscurilor ...................................................................................................... 33
ALTE ASPECTE ALE DEZVOLTĂRII BĂNCII ...................................................................................................... 35
2

Activitatea internaţională ...................................................................................................................... 35
Activitatea de binefacere ...................................................................................................................... 35
Reţeaua de subdiviziuni ....................................................................................................................... 35
RAPORTUL COMPANIEI DE AUDIT „Grant Thornton” ............................................................................................ 37
STRATEGIA BĂNCII PENTRU 2014-2018 ................................................................................................................ 46
SUBDIVIZIUNILE BĂNCII (la situaţia din 31.12.2013) .............................................................................................. 47

3

MESAJUL CONDUCERII BĂNCII
Stimaţi acţionari, parteneri şi clienţi ai Băncii,
Continuînd tendinţa ultimilor ani, BC ”Moldindconbank” S.A. a demonstrat şi în anul 2013 o dezvoltare
dinamică a activităţii sale. Mai mult ca atît, anul 2013 a constituit pentru Moldinconbank un an plin de succese cu
rezultate excepţionale.
Mediul economic în care a activat Moldindconbank a fost unul favorabil, economia Moldovei înregistrînd
în anul 2013 o creştere record, creaînd premize necesare pentru dezvoltarea sectorului bancar şi a mediului de
afaceri în ansamblu.
Fiind un intermediar de succes în relaţia economii-investiţii, BC „Moldindconbank” S.A. a reuşit să
valorifice la maxim oportunităţile create pe parcursul perioadei de relansare economică de după criza din anul
2009, prin dezvoltarea unei strategii ambiţioase, eficiente şi bine echilibrate de creştere viabilă în toate domeniile
sale de activitate. Printre obiectivele strategice îndeplinite cu succes în anul 2013 sunt menţinerea ritmului înalt
de creştere, majorarea cotei de piaţă, creşterea eficienţei băncii şi altele.
Astăzi, BC „Moldindconbank” S.A. este unul din liderii sistemului bancar din Moldova şi printre cele mai
mari 100 instituţii bancare din sud-estul Europei, cu una din cele mai dezvoltate reţele de oficii bancare din ţară 112 subdiviziuni, situîndu-se ferm pe locul doi printre băncile autohtone după majoritatea indicatorilor de volum.
Astfel, rezultate semnificative au fost înregistrate la capitolul Active, care de la începutul anului au
înregistrat o dinamică de +49,3%, portofoliul de credite brut +27,8%, total depozite +58,3%. De asemenea,
creştere considerabilă a înregistrat şi capitalul Băncii +29,3% (299 mil. lei), în mare parte datorită profitului net
obţinut pentru perioada respectivă.
Pe lîngă creşterea extensivă din ultimii ani, BC „Moldindconbank” S.A. a reuşit să dezvolte şi unul din
cele mai eficiente sisteme de management bancar, care pentru anul 2013 a generat un profit net de 301,3 mil. lei
sau cu 75% mai mult faţă de anul precedent, ocupînd primul loc în clasamentul bancar după creşterea
beneficiului şi locul doi după volum.
Aceste rezultate poziţionează BC „Moldindconbank” S.A. printre cele mai dinamice şi profitabile bănci din
sistemul bancar, cu cei mai înalţi indicatori ai eficienţei bancare, ROA (rentabilitatea activelor) – 2,94% şi ROE
(rentabilitatea capitalului) – 25,78%, performanţe înalt apreciate de experţi locali (agenţia EVM consulting, revista
„Bănci şi Profit”) şi internaţionali (revista americană Global Finance, agenţia financiară SeeNews Top100SEE
etc.), în cadrul diverselor clasamente şi evaluări de specialitate.
Rezultatele financiare ale Băncii pentru anul 2013 au fost supuse auditului şi confirmate de către
Compania internaţională de audit „Grant Thornton”.
Totodată, pe parcursul anului 2013 BC „Moldindconbank” S.A. a promovat una din cele mai active politici
de conlucrare cu organizaţiile financiare internaţionale, clasîndu-se pe primul loc pe piaţa locală după volumul
împrumuturilor atrase din exterior. Pentru eforturile depuse, Moldindconbank a fost premiată de către BERD
(Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare) cu titlul de „Cea mai activă bancă din Moldova în cadrul
Programului Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Facilitarea Comerţului în anul 2013”, la
adunarea anuală de la Varşovia.
Considerăm că Moldindconbank reprezintă actualmente un nume de prestigiu, cu imaginea unei din cele
mai sigure şi performante instituţii financiare din ţară, obţinută prin crearea şi dezvoltarea relațiilor viabile de
parteneriat cu societatea şi clienţii săi, bazate pe servicii de calitate, corectitudine, transparenţă şi muncă asiduă
pentru dezvoltarea economiei şi comunităţii în care trăim.
Toate aceste realizări se datorează în primul rînd încrederii celor peste 300.000 de clienţi ai Băncii,
susţinerii din partea a circa 900 acţionari şi devotamentului celor peste 1000 de angajaţi profesionişti, care
împreună au reuşit să creeze o bancă eficientă şi modernă, capabilă să răspundă cu succes provocărilor şi
oportunităţilor contemporane.
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Aducem mulţumiri şi ne exprimăm profund respectul faţă de acţionarii, partenerii, angajaţii şi toţi clienţii
BC „Moldindconbank” S.A. pentru încrederea şi contribuţia importantă la obţinerea acestor rezultate remarcabile ,
căci doar împreună vom construi un viitor prosper şi „Succes prin generaţii”.

Valerian Mîrzac
Preşedinte al Consiliului Băncii

Svetlana Banari
Preşedinte al Comitetului de conducere
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MANAGEMENTUL BĂNCII

Svetlana Banari — Preşedinte al Comitetului de Conducere
Vitalie Groza — Prim-vicepreşedinte al Comitetului de Conducere
Alexandru Sveriniuc — Vicepreşedinte al Comitetului de Conducere
Igor Stratan — Vicepreşedinte al Comitetului de Conducere
Nadejda Cuharschi — Membru al Comitetului de Conducere, Contabil-şef al Băncii
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SCURTE REPERE ISTORICE
1959
Banca şi-a iniţiat activitatea în calitate de sucursală a Băncii “Stroibank” a URSS, cu un efectiv de 40 de angajaţi.
Primul preşedinte al Băncii a fost Alexandru Bolşakov.
1987
Banca a fost reorganizată în Banca Republicană Moldovenească a Promstroibank-ului din URSS, atribuindu-i-se
funcţii suplimentare de prestare a serviciilor.
1991
A fost înfiinţată Moldindconbank în baza Băncii Republicane de Stat pentru Industrie şi Construcţii.
1992
Banca a obţinut Licenţa generală nr. 21 a BNM pentru efectuarea volumului deplin de operaţiuni bancare.
2000
Banca a semnat acordul cu compania internaţională – American Express Services Europe LTD privind emiterea
cardurilor American Express. Moldindconbank este unica bancă din Republica Moldova, care deţine dreptul de a
comercializa cardurile American Express.
2003
Moldindconbank este numită de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare „Cea mai bună bancă a
anului din Moldova” în cadrul Programului de facilitare a comerţului exterior, fiind inclusă în lista celor mai bune 8
bănci din Europa Centrală şi de Est şi ţările CSI.
Moldindconbank a semnat acordul de colaborare cu Compania Global Refund devenind astfel agent exclusiv al
companiei pe teritoriul Republicii Moldova în acceptarea cecurilor Tax Free.
Moldindconbank organizează prima Conferinţă Interbancară din Chişinău, destinată problemelor dezvoltării
pieţelor valutare şi de valori mobiliare internaţionale.
2004
Moldindconbank a fost nominalizată de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) drept
„Cea mai activă bancă a anului din Moldova” în cadrul programului „Susţinerea Dezvoltării Comerţului”.

2005
Revista „The Banker” din Marea Britanie a conferit băncii titlul „Banca anului 2005” din Moldova.
2006
Revista financiară americană „Global Finance” a nominalizat Moldindconbank ca „Cea mai bună bancă din
Moldova” în categoria „Cele mai bune bănci pe pieţele în curs de dezvoltare în regiunea Europei Centrale şi de
Est”.
2009
Moldindconbank aniversează 50 de ani de la fondarea băncii.
Citibank a oferit băncii Moldindconbank premiul de recunoaştere a calităţii pentru anii 2008/2009.
Moldindconbank semnează un acord de împrumut cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
(BERD) în sumă de 15 milioane dolari SUA pentru finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii (ÎMM).

2010
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Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) oferă un credit în sumă de 6 mln EURO băncii
Moldindconbank, pentru finanţarea proiectelor de investiţii în eficienţa energetică ale companiilor locale.
Moldindconbank semnează un acord de împrumut pe termen lung în sumă de 15 milioane dolari SUA, oferit de
banca antreprenorială de dezvoltare FMO (Companie Olandeză de Dezvoltare şi Finanţare).
2011
Moldindconbank a primit diplomă pentru "DEZVOLTAREA DINAMICĂ".
Moldindconbank a fost decernată cu certificatul de aur "STANDARDUL DE AUR PENTRU CALITATE".
Asociaţia Băncilor din Moldova a decorat cu distincţii mai mulţi angajaţi ai Moldindconbank
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) finanţează business-ul mic în Republica Moldova.
Moldindconbank a lansat noul sistem de transferuri băneşti - MONEYGRAM.
Moldindconbank aniversează 20 ani din data fondării băncii în calitate de societate pe acţiuni.
Banca Mării Negre pentru Comerţ şi Dezvoltare (BSTDB) îşi consolidează parteneriatul cu Moldindconbank
pentru a susţine dezvoltarea sectorului IMM din Moldova.
2012
Moldindconbank semnează un acord de împrumut pe termen lung în sumă de 20 milioane dolari SUA, oferit de
banca antreprenorială de dezvoltare FMO (Companie Olandeză de Dezvoltare şi Finanţare).
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) oferă un credit în sumă de 5 milioane euro în
cadrul Programului MOREEFF cu scopul de a contribui la eficienţa energetică a sectorului rezidenţial.
2013
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) oferă un credit în sumă de 2,5 milioane euro în
cadrul Programului MoSEFF II cu scopul de a contribui la eficienţa energetică.
Moldindconbank a dat în exploatare propriul centru de procesare a tranzacţiilor cu cardurile bancare, bazat pe
tehnologia „host-to-host”.
Moldindconbank a devenit liderul pieţei bancare autohtone după eficienţa activităţii bancare şi siguranţă, ocupînd
primul loc în clasamentele naţionale.

2014
Moldindconbank aniversează 55 de ani de la fondarea băncii.
BC Moldindconbank S.A. a fost desemnată cea mai bună bancă din Moldova, de către prestigioasa revistă
americană Global Finance în raitingul anual World Best Emerging Market Banks in Central and Eastern Europe
În cadrul întrunirii anuale a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), care a avut loc în oraşul
Varşovia (Polonia), Moldindconbank a fost desemnată drept “Cea mai activă bancă a anului 2013 din Moldova în
cadrul programului de susţinere şi dezvoltare a comerţului” (Trade Facilitation Programme).
BC Moldindconbank S.A a devenit prima Bancă din Republica Moldova care a lansat pentru clienţi serviciul
bancassurance.

8

BC Moldindconbank S.A. a fost inclusă în clasamentul „Top 200 cele mai mari bănci din CSI” elaborat de către
agenţia Ria Rating
Pentru al doilea an consecutiv BC Moldindconbank S.A. este inclusă în topul celor mai mari 100 bănci din sudestul Europei conform clasamentului Top 100 SEE-2014 elaborat de agenţia financiară internaţională SeeNews.
Moldindcondbank s-a poziţionat pe locul 86 în clasament, urcînd cu patru poziţii comparativ cu anul precedent.
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RAPORTUL CONDUCERII PENTRU ANUL 2013
MEDIUL DE ACTIVITATE AL BĂNCII

Situaţia macroeconomică internă şi externă
Pe parcursul anului 2013, Republica Moldova a înregistrat progrese importante în majoritatea ramurilor
economice. Nivelul inflaţiei a fost moderat iar indicatorii monetari şi bugetari au crescut. După recesiunea din anul
2012, economia naţională a intrat într-o perioadă de relansare, înregistrînd pentru anul 2013 o creştere reală de
+8,9% a produsului intern brut şi fiind o creştere record pentru Republica Moldova şi cel mai înalt indicator de
creştere în Europa.

La baza creşterii economice au stat atît factori interni cît şi externi. În linii generale perspectivele economice la
nivel mondial s-au îmbunătăţit, produsul global majorîndu-se cu 3,0% pentru finele anului 2013. Totodată,
conform analizelor Fondului Monetar Internaţional (WEO ianuarie 2014), creşterea se va accelera în următorii doi
ani pînă la 3,7% în 2014 şi 3,9% în 2015. Stimulii pentru menţinerea acestei tendinţe sunt generate de creşterea
economiilor avansate ale lumii, precum SUA +1.9%, Japonia +1.7%, Germania +0,5%, Marea Britanie +1,7%,
unde cererea internă este într-o continuă creştere iar rata şomajului în scădere. Evoluţii pozitive sau înregistrat şi
în economia Europei, unde Franţa a înregistrat o creştere pozitivă de 0,2% iar Italia şi Spania aşteaptă
îmbunătăţirea situaţii macroeconomice în următorii doi ani ca rezultat al consolidării fiscale şi reformelor
economice interne.

Printre factorii interni care au stimulat saltul economic al Republicii Moldova în anul 2013, se evidenţiază în
primul rînd majorarea cu +38,3% a producţiei agricole, ca rezultat al condiţiilor climaterice favorabile, precum şi
creşterea cu +6,8% a producţiei industriale. Evoluţii pozitive s-au înregistrat şi în activitatea de comerţ exterior,
unde exporturile au crescut cu +11,0% faţă de anul precedent, iar importurile cu +5,4%. În rezultat, gradul de
acoperire a importurilor cu exporturi a constituit 43,7% faţă de 41,9% în 2012. Cele mai mari creşteri de exporturi
s-au constatat în ţări precum Romania, Ucraina şi alte ţări europene.

O evoluţie semnificativă a fost înregistrată şi în sectorul serviciilor de transport, care după o perioadă de declin şi
stagnare dă semne clare de revigorare, înregistrînd pentru anul 2013 o creştere cu +26,2% sau cu 13,8 mil. tone
a volumului mărfurilor transportate pe toate căile feroviar, auto, fluvial şi aerian, în comparaţie cu perioada
similară a anului 2012.
Remitenţele de peste hotare, unul din stimulii principali al cererii interne şi ofertei de valută, au marcat pentru
anul 2013 un volum de 1 609 mil. USD majorîndu-se cu 116 mil. USD sau cu 7,8% faţă de perioada similară a
anului precedent, ajungînd practic la valoarea maximă a acestui indicator din anul 2008 (1 660 mil USD).
Inflaţia pentru anul 2013 a înregistrat un nivel moderat de 5,2%, fiind în limita obiectivului de 5% (±1,5%) urmărit
de BNM. Această creştere a fost influenţată în mare parte de majorarea preţurilor la produsele alimentare şi
nealimentare, în special cele de import.
Pe parcursul anului 2013 cursul de schimb al monedei naţionale s-a depreciat cu 8,2% faţă de dolarul SUA şi cu
12,3% faţă de Euro. Principalii factori care au determinat deprecierea monedei naţionale au fost fluctuaţiile
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dolarului SUA pe pieţele valutare internaţionale, precum şi intervenţia Băncii Naţionale a Moldovei pe piaţa
valutară internă în scopul menţinerii inflaţiei în limitele stabilite şi suplinirii rezervelor valutare.
La finele anului 2013 activele oficiale de rezervă ale BNM au constituit 2 820 mil. USD, sporind în decursul anului
cu 305 mil. USD sau 12,1%.
Evoluţia pieţei bancare
În condiţiile

evoluţiei macroeconomice favorabile din anul 2013 sectorul bancar a reuşit să demonstreze

rezultate pozitive în ceea ce priveşte creşterea indicatorilor de volum şi generarea profitului. Aceste reuşite se
datorează preponderent creşterii economice din anul 2013, stabilităţii în domeniul monetar-creditar şi cererii
continue din partea populaţiei şi agenţilor economici faţă de serviciile şi produsele bancare.
Astfel, pe parcursul anului 2013, activele totale ale băncilor s-au majorat cu 30,7%, iar total portofoliul brut de
credite a sporit pe sistem cu 20,6%, fiind cel mai mare ritm din ultimii trei ani. Creditele acordate sunt cea mai
importantă sursă de venit, respectiv această creştere a extins şi baza de generare a veniturilor procentuale pe
viitor.
Dinamica înaltă a activelor a fost susţinută de creşterea fără precedent a total depozitelor cu 31,1% şi a altor
datorii financiare cu 15,5%. Printre resursele financiare atrase de la clienţi s-au evidenţiat depozitele persoanelor
juridice cu o dinamică de +38,3%, fiind şi cea mai mare creştere anuală din 2009 la capitolul respectiv. Totodată,
depozitele atrase de la persoanele fizice s-au majorat în anul 2013 cu +22,5%, manifestînd o dinamică stabilă
comparativ cu ultimii 2-3 ani şi aceasta necătînd la tendinţa de diminuare în ultimii ani a ratelor dobînzilor
acordate de bănci.
Totodată, evoluţia ratelor dobînzilor pe piaţa a fost contradictorie. Astfel, faţă de luna decembrie 2012 rata
dobînzii la creditele acordate în monedă naţională s-a majorat cu 0,53 p.p., ajungînd la 12,51%. Rata dobînzii la
creditele în valută străină s-a majorat cu 0,59 p.p., pînă la 8,91%.
În acelaşi timp evoluţia ratelor medii la depozite atrase a fost în diminuare. Astfel, rata medie la depozite atrase în
moneda naţională s-a micşorat esenţial: de la 8,44% pînă la 5,92%, iar cea în valuta străină: de la 4,92% pînă la
4,51%. Cu toate acestea marja netă a dobînzii pe sectorului bancar a demonstrat o diminuare de la 5,1% pînă la
3,9%.
De asemenea o evoluţie pozitivă a sistemului bancar în anul 2013 poate fi considerată sporirea cu 11,5% a
capitalului acţionar, ritm practic similar anului 2012 (11,6%). Factorul care a stat la baza acestei creşteri este
generarea de către Bănci în anul 2013 a profitului net de 1 020 mil. lei, ceea ce constituie 178,2% faţă de anul
precedent, stabilind un nou record pentru sistemul bancar autohton. Profitul obţinut a permis îmbunătăţirea
indicatorilor de eficienţă a activităţii sistemului bancar, ROA (rentabilitatea activelor) majorîndu-se de la 1,1% în
2012 pînă la 1,6% în 2013 şi ROE (rentabilitatea capitalului) de la 5,6% pînă la 9,4% respectiv. Excepţie a
constituit marja netă a dobînzii care în anul 2013 s-a diminuat pînă la 3,9% faţă de 5,1%.
Anul 2013 în linii generale a fost lipsit de şocuri financiar-economice majore. Rezultatele raportate de BNM pe
sistemul bancar confirmă trendul pozitiv al evoluţiei sistemului bancar, creînd premise fundamentale pentru o
dezvoltare calitativă şi în continuare. În aceste condiţii BC „Moldindconbank” S.A. pentru anul 2013 a obţinut un
beneficiu record de 301,3 mil. lei, cu 129,1 mil. mai mult faţă de anul 2012. Această performanţă precum şi alte
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succese înregistrate de Bancă pe parcursul anului 2013, a permis şi mai mult consolidarea poziţiei în topul
băncilor moldoveneşti, situîndu-se ferm pe locul 2-3 la majoritatea capitolelor (vezi diagrama 1).

Diagrama 1 / Chart 1
Poziţia BC "Moldindconbank" S.A. pe piaţa bancară (31.12.2013)

Credite / Loans
Active / Assets
Depozite / Deposits
Capital / Capital

Moldindconbank

27,3%
27,2%
27,2%
29,1%

18,0%
16,8%
17,8%
12,5%

Moldova-Agroindbank
Victoriabank

20,6%
17,6%
17,3%
5,4%
5,9% 9,3%
6,5% 3,6% 9,4% 12,3%
6,8%
6,0%11,6% 17,1%
7,0% 11,2%
15,3%
3,5%
15,9%
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21,8%

Banca de Economii
Eximbank
Mobiasbanca
Alte/ Others

PERFORMANŢELE FINANCIARE

Structura şi dinamica activelor, obligaţiunilor şi capitalului
Rezultatele obţinute de către BC ”Moldindconbank” S.A. în anul 2013 au fost de excepţie, demonstrînd încă
odată capacitatea Băncii de a îndeplini cu succes obiectivele strategice prin adaptarea la factorii şi riscurile
externe.
Performanţele Băncii pentru anul 2013, s-au evidenţiat în primul rînd prin creşterea fără precedent a indicilor de
volum şi atingerea celor mai bune poziţii pe indicatori de eficienţă.
Astfel, activele totale ale BC „Moldindconbank” S.A. au constituit 12.821 mil. lei, majorîndu-se cu 49,3% sau cu o
sumă record de 4.236 mil. lei. Drept urmare, ponderea de piaţă a băncii pe total active s-a majorat de la 14,76%
pînă la 16,83% (+2,07 p.p). (vezi diagrama 2)

Evoluţia activelor (mii lei) / Evolution of assets (thousands MDL)

Diagrama 2 / Chart 2

12 821 060
Numerar, sume în conturile
băncilor şi BNM / Cash,
amount at banks and NBM
8 584 617

Valori mobiliare / Financial
investments

6 783 760
Credite, net / Loans, net

Mijloace fixe şi active
nemateriale / Property,
equipment and intangible
assets
Alte active / Other assets

2011

2012

2013

Portofoliul de credite net a constituit 7.306 mil. lei, fiind cu 27,9% sau cu 1.594 mil. lei mai mult faţă de anul
2012. Această performanţă a permis majorarea ponderii băncii pe piaţa creditelor cu 1,0 p.p., pînă la 18,0% la
finele anului 2013 (conform sumei de bază a creditelor). De asemenea, s-au majorat esenţial conturi curente şi
depozite la bănci – cu 1.839 mil. lei, atingînd suma de 2.265 mil. lei, precum şi mijloacele băneşti datorate de
Banca Naţională a Moldovei cu 410 mil. lei atingînd suma de 1 777 mil. lei. Ce mai mare pondere în structura
activelor o deţine portofoliul de credite net cu 57,0%. (vezi diagrama 3)
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Diagrama 3 / Chart 3

Structura activelor / Assets structure
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Total datorii ale BC „Moldindconbank” S.A. au constituit 11.503 mil. lei la finele anului 2013, fiind cu 3.938 mil. lei
sau cu 52,1% mai mult faţă de finele anului 2012. Sursa principală a datoriilor băncii a reprezentat datorii către
clienţi, soldul cărora s-a majorat pe parcursul anului 2013 cu 3.086 mil. lei pînă la 8.801 mil. lei, constituind 76,5%
din total datorii ale Băncii. Concomitent, datoriile către bănci au constituit 1.034 mil. lei, ceea ce reprezintă o
creştere cu 538 mil. lei sau 208,5% faţă de anul precedent. (vezi diagrama 4)
Structura obligaţiunilor / Liabilities structure
31 decembrie 2013, % / 31 december 2013 %

Diagrama 4 / Chart 4
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Datorii către bănci/Due to
banks
Alte împrumuturi/Other
borrowings
Datorii către clienţi/Due to
customers
Alte obligaţiuni/Other liabilities

O altă performanţă obţinută de BC „Moldindconbank” S.A. se referă la majorarea împrumuturilor atrase. Aceasta
a fost posibilă datorită majorării pe parcursul anului a soldului împrumuturilor atrase cu 271 mil. lei sau cu 21,8%,
pînă la un nivel record pentru Bancă de 1.515 mil. lei.
Capitalul băncii a depăşit nivelul de 1,3 miliard de lei şi a înregistrat un volum de 1.318 mil. lei, majorîndu-se pe
parcursul anului 2013 cu 299 mil. lei sau cu 29,3%. Această creştere se datorează în marea majoritate profitului
obţinut. În structura capitalului propriu cea mai mare pondere o deţine capitalul social cu 37,5%. Cota profitului
nedistribuit s-a majorat cu 10,7 p.p. şi a constituit 40,7% din capitalul propriu al Băncii, cota rezervelor a constituit
21,8%. (vezi diagrama 5)
Structura capitalului / Capital structure
31 decembrie 2013, % / 31 december 2013 %

Diagrama 5 / Chart 5
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Rezultatele financiare ale băncii şi rentabilitatea

Pe parcursul anului 2013, BC”Moldindconbank” S.A. a generat venituri în valoare de 1.180,3 mil. lei, ceea ce
reprezintă cu 28,5% sau cu 261,5 mil. lei mai mult faţă de anul precedent (vezi diagrama 6). Din suma totală a
veniturilor 72,2% sau 852,3 mil. lei revine veniturilor din dobînzi, care au sporit cu 31,3% sau 203 mil. lei (vezi
diagrama 7). Concomitent, cheltuielile privind dobînzile au însumat 489,2 mil. lei, înregistrînd o creştere de 34,3%
sau 125 mil. lei faţă de anul 2012, prin urmare veniturile din dobînzi net au constituit 363,1 mil. lei, fiind cu 78,3
mil. lei sau 127,5% faţă de anul precedent (vezi diagrama 8). Tendinţa pe piaţa monetară de reducere a ratelor
dobînzilor a influenţat diminuarea marjei nete a dobînzii, care spre finele anului s-a diminuat cu 0,74 p.p. pînă la
nivelul de 4,36%.
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Diagrama 6 / Chart 6
Evoluţia profitului net, veniturilor şi cheltuielilor (mii lei)
Evolution net profit, income and expenses (thousands MDL)
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Veniturile din comisioane au înregistrat 153,8 mil. lei, majorîndu-se cu 20,7% sau cu 26,4 mil. lei pe parcursul
anului 2013 (vezi diagrama 7). Totodată, cheltuielile privind comisioanele au însumat 21,6 mil. lei, o majorare cu
doar 5,2 mil. lei sau 31,6% în comparaţie cu anul precedent (vezi diagrama 8). În rezultat, veniturile nete din
comisioane acumulate de bancă la finele anului 2013 au sporit cu 21,2 mil. lei sau 19,1% în comparaţie cu anul
2012.
Diagrama 7 / Chart 7
Structura veniturilor (mii lei) / Income structure (thousands MDL)
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Totodată, în anul 2013 Banca a înregistrat pierderi din deprecierea activelor în valoare de 53,8 mil. lei, aceasta
micşorîndu-se semnificativ cu 46,3 mil. lei sau 46,2% faţă de anul precedent.
Succesul Băncii din anul 2013, referitor la consolidarea financiară, este demonstrat în final de beneficiul net
obţinut în valoare de 301,3 mil. lei, ceea ce reprezintă cu 129,1 mil. lei sau cu 75% mai mult comparativ cu
beneficiul anului 2012 (vezi diagrama 6).
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Majorarea profitului a permis îmbunătăţirea indicatorilor de eficienţă a Băncii, astfel încît rentabilitatea activelor
(ROA) la finele anului 2013 a constituit 2,94%, fiind în creştere cu 0,65 p.p. faţă de anul precedent. De asemenea
s-a majorat şi rentabilitatea capitalului acţionar (ROE) cu 7,89 p.p., pînă la 25,78% la finele anului 2013. BC
„Moldindconbank” S.A. a ocupat primul loc pe sistemul bancar pe indicatori de eficienţă ROA şi ROE.

Diagrama 8 / Chart 8
Structura cheltuielilor (mii lei) / Expenses structure (thousands MDL)
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ACTIVITATEA BANCARĂ CORPORATIVĂ
Activitatea de creditare
Activitatea de creditare reprezintă principala pârghie a Băncii ca generator de venituri şi respectiv constituie
utilizatorul cel mai mare a resurselor Băncii.
La capitolul creditării BC „Moldindconbank” S.A. şi-a majorat cu o treaptă poziţia pe piaţa bancară, ocupând locul
2 după mărimea portofoliului de credite, dar în acelaşi timp majorându-și esenţial cota de piaţă după portofoliul de
credite până la 18%. Astfel la data de 31.12.2013 portofoliul de credite a atins cifra de 7 599,9 mil. lei (vezi
diagrama 9).

Diagrama 9 / Chart 9
Dinamica portofoliului de credite brut şi provizioanelor pentru credite (mii leil)
Dinamics of gross loan portofolio and loan provisions (thousands MDL)

150 869
2011

4 541 148

236 670

2012
5 948 657

293 779
2013
7 599 921

Provizioane pentru credite / Loan provisions
Politica de creditare a băncii este orientată spre diversificarea portofoliul de credite în scopul diminuării riscurilor
de credit, astfel beneficiarii de credite sunt agenţii economici din toate ramurile economiei naţionale.
În anul 2013 ponderea cea mai mare în portofoliul de credite au deţinut-o creditele acordate comerţului (40,9 %),
creditelor de consum (10,1 %), serviciilor (9,4%), pentru imobil (6,5%), industriei (6,0%), creditele acordate
industriei alimentare (5,0%) şi agriculturii primare (5,2 %). Valori mai mici, dar importante, au înregistrat creditele
acordate ramurii transportului, telecomunicaţiei, activităţilor financiare (vezi diagrama 10).
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Structura portofoliului de credite pe ramuri, %
Loan portofolio structure per industries, %
Food industry/Industria
alimentară; 5,0%

Diagrama 10 / Chart 10
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BC „Moldindconbank” S.A. desfăşoară o activitate intensivă cu clienţii, orientată spre o abordare individuală, prin
oferirea celor mai avantajoase condiţii de creditare. Banca propune atât credite investiţionale, cât şi operaţionale.
Modalitatea de acordare a creditelor este diversă: credite, linii de credit, linii de credit revolving, credite, facilităţi
overdraft şi overdraft pe carduri corporative. Banca colaborează activ cu organismele financiare internaţionale ca:
Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Mondială, Fondul Internaţional de Dezvoltare Agricolă,
Fondul Provocările Mileniului, FMO, Banca de Dezvoltare a Bazinului Mării Negre etc. pentru a oferi clienţilor săi
credite la condiţii avantajoase pentru dezvoltarea afacerilor acestora pe termen mai îndelungat.
Calitatea portofoliului de credite reflectă performanţa reală a băncii în domeniul creditării şi este un indicator de
importanţă majoră. Banca a asigurat o calitate bună a portofoliului său atât prin acordarea de credite de calitate
înaltă, cât şi prin rambursarea creditelor neperformante în scopul menţinerii profitabilităţii înalte care reprezintă
obiectivele primordiale ale băncii în domeniul creditării.
Atragerea depozitelor
Depozitele constituie sursa principală de resurse bancare pe termen lung şi scurt. Banca deserveşte fluxurile
băneşti ale agenţilor economici şi oferă clienţilor săi depozite la condiţii avantajoase, cu posibilitate de
completare. Acest serviciu prestat de bancă reprezintă o alternativă rentabilă pentru utilizarea fondurilor
disponibile în vederea plasării acestora la termen.
Depozitele persoanelor juridice la finele anului 2013 au constituit 3 522,1 mil. lei, fiind structurate în felul următor:
•
•

Depozite la termen 1 083,3 mil. lei sau 30,8 % din totalul depozitelor, şi
Depozite la vedere 2 438,8 mil. lei sau 69,2 % din totalul depozitelor.

La acest capitol putem menţiona că portofoliul de depozite a cunoscut o dublare a creşterii care a constituit circa
1 747 mil. Lei şi s-a datorat atât creşterii portofoliului de depozite la termen cu 324,8 mil. lei, cât şi a depozitelor
la vedere cu 1 422 mil lei (vezi diagrama 11).
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Dinamica depozitelor agenţilor economici (mii lei) /
Dinamics of corporate deposits (thousands MDL)
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Tranzacţii documentare
BC „Moldindconbank” S.A. acordă clienţilor săi următoarele servicii de emitere, primire şi deservire a tranzacţiilor
documentare:
- garanţii bancare,
- acreditive documentare,
- incasouri documentare.
Valoarea totală a comisioanelor băncii, incasate pe parcursul anului 2013 din operaţiuni documentare a constituit
8 890 mii lei.
Portofoliul garanţiilor bancare şi acreditivelor documentare a constituit la sfârşitul anului 2013 suma de 339 385
mii lei, faţă de 291 035 mii lei în 2012.
Datorită poziţiei active şi bunei imagini pe care şi-a creat-o pe piaţa externă, Banca beneficiază de mai multe linii
deschise de băncile partenere din Europa şi SUA pentru asigurarea şi finanţarea tranzacţiilor documentare.
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ACTIVITATEA BANCARĂ CU AMĂNUNTUL
Activitatea de creditare
Obiectivul BC “Moldindconbank” S.A. în domeniul creditării persoanelor fizice a fost dominat în anul 2013 de
tendinţa diversificării gamei de produse de creditare pentru asigurarea competitivităţii pe piaţa bancară.
Portofoliul de credite acordate persoanelor fizice la 31.12.2013 a constituit 771,0mil. lei pentru circa 17 mii de
clienţi ai Băncii.
Strategia de dezvoltare a BC „Moldindconbank” S.A. implică metode moderne de promovare a creditelor oferite
persoanelor fizice în vederea satisfacerii depline a cerinţelor populaţiei în acest domeniul şi a ameliorării situaţiei
Băncii pe acest segment de perspectivă al pieţei bancare. În contextul strategiei de diversificare a portofoliului de
credite Banca pune la dispoziţie o gamă largă de produse creditare pentru persoane fizice, dezvoltând
concomitent reţeaua de distribuţie şi optimizând tehnologiile de acordare a creditelor retail.
Oferta Băncii în acest domeniu include creditele de consum, destinate pentru acoperirea nevoilor personale,
inclusiv creditele acordate pe cardurile de credit şi cardurile de debit, cât şi creditele investiţionale.
Totodată menţionăm, că BC ”Modindconbank”S.A. a semnat cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare (BERD) un Acord de împrumut în vederea acordării Facilităţii de Finanţare în Domeniul Eficienţei
Energetice în sectorul Rezidenţial din Moldova (MOREEFF), care reprezintă un nou cadru pentru finanţarea de
eficienţă energetică, cu scopul de a încuraja gospodăriile să utilizeze mai eficient resursele energetice ale ţării şi
să reducă costul facturilor la energia pentru uz casnic.
Implementarea eficientă a strategiei activităţii de creditare a persoanelor fizice a rezultat cu obţinerea unui venit
în mărime de 104,2 mil. lei şi a contribuit semnificativ la menţinerea unei poziţii înalte a Băncii în topul sistemului
bancar al Republicii Moldova.
Atragerea depozitelor
BC "Moldindconbank" S.A. este o bancă universală de top de pe piaţa financiară din Moldova, oferind o gamă
completă de produse de depozit de calitate superioară pentru persoane fizice.
Depozitele la termen reprezintă principala caracteristică ce descrie protejarea economiilor împotriva inflaţiei. Iar
în condiţiile în care situaţia financiară face mai acută întrebarea privind siguranţa mijloacelor băneşti, tot mai
multe persoane aleg să plaseze propriile economii la BC "Moldindconbank" S.A. în deplină siguranţă.
Linia muzicală a depozitelor BC "Moldindconbank" S.A. este excepţională pe piaţa bancară atît din punct de
vedere a gamei de produse cît şi a condiţiilor avantajoase pe care aceasta tradiţional le oferă. Iată de ce
BC "Moldindconbank" S.A. se bucură de încrederea deponenţilor pe parcursul anilor în activitatea sa, iar
plasarea economiilor la depozitele BC "Moldindconbank" S.A. este pentru toţi, înainte de toate, o oportunitate
sigură pentru a spori propriul capital.
Popularitatea depozitelor BC „Moldindconbank” S.A. este rezultatul activităţii sale de lungă durată, ceea ce
contribuie în permanenţă la atingerea unor indicatori de performanţă. Astfel, la finele anului 2013, volumul total al
depozitelor persoanelor fizice a constituit suma de 5 279,0 mil. MDL, majorându-se comparativ cu anul precedent
cu 1 338,7 mil MDL. (vezi diagrama 12)
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Diagrama 12 / Chart 12
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Numărul conturilor persoanelor fizice în BC "Moldindconbank" S.A. la situaţia din 31.12.2013 constituie circa
300 000.
De asemenea, depozitele persoanelor fizice au ocupat o cotă semnificativă în pasivele Băncii în mărime de
41,2%, iar cota de piaţă a atins, la data de 31.12.13, nivelul de 16,76%.
BC „Moldindconbank” S.A. este în dezvoltare permanentă a produselor sale şi va continua să perfecţioneze
ofertele destinate persoanelor fizice şi în viitor. De aceea depozitele noastre reprezintă o adevărată valoare
pentru clienţi.
Transferuri băneşti
Transferurile băneşti internaţionale, expediate spre Republica Moldova din partea cetăţenilor moldoveni care se
află la munca peste hotare, au o importanţă majoră pentru economia ţării. Potrivit datelor statistice, volumul
transferurilor băneşti ale migranţilor moldoveni constituie circa 18% din PIB-ul ţării.
Conform datelor Băncii Naţionale a Moldovei, în anul 2013 volumul transferurilor băneşti, expediate în Moldova
de peste hotare prin intermediul sistemului bancar, şi anume prin intermediul sistemelor de transferuri băneşti, a
constituit 1 432,6 mil. USD, majorîndu-se în comparaţie cu anul 2012 cu 103,9 mil. USD sau cu 7,8%.
Volumul transferurilor primite de peste hotare prin intermediul BC „Moldindconbank” S.A. a constituit 313,5 mil.
USD, înregistrînd o creştere de 17,1% sau 45,75 mil. USD în comparaţie cu datele anului 2012. În ceea ce
priveşte volumul total al transferurilor internaţionale efectuate prin sistemele de transferuri băneşti oferite de BC
„Moldindconbank” S.A. în anul 2013, în comparaţie cu anul 2012 a fost înregistrată o creştere de 17,42% sau
49,4 mil. USD, majorîndu-se pînă la 333,14 mil. USD (vezi diagrama nr. 13).
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Diagrama 13 / Chart 13
Dinamica transferurilor persoanelor fizice din străinătate prin BC"Moldindconbank"S.A.
(mil. USD) / Evolution of individuals' money transfers from abroad through
BC"Moldindconbank"S.A. (bil. USD)
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Datorită volumului sporit de transferuri băneşti internaţionale, cota de piaţa a BC „Moldindconbank” S.A. în
sectorul respectiv la finele anului 2013 a ajuns 21,88%.
BC „Moldindconbank” S.A. acordă o atenţie sporită acestui segment al pieţei şi optimizează permanent serviciile
de transferuri băneşti internaţionale în colaborare cu băncile străine şi sistemele internaţionale de plăţi pentru a
oferi cele mai bune servicii clienţilor. Prin intermediul sistemelor de transferuri băneşti rapide oferite de BC
„Moldindconbank” S.A. clienţii au posibilitatea de a expedia şi de a primi transferuri din orice colţ al lumii.
În prezent, banca deserveşte 17 sisteme de transferuri băneşti, după cum urmează:
• Strada Italia
• Trabex
• MoneyGram
• Western Union
• Золотая корона
• Unistream
• Leader
• Ria Money Transfer
• Contact
• Anelik
• Blizko
• Avers
• Turkiye Express
• BESXpress
• Grecia Transfer
• IntelExpress
• Sigue

În anul 2013-2014, în scopuri de a promova serviciile de transferuri băneşti şi de a premia clienţii fideli, BC
„Moldindconbank” S.A. a lansat campania promoţională „Primeşti bani! Cîştigi automobil!”. În perioada 1 iunie
2013 – 31 mai 2014, clienţii care au efectuat sau au primit 5 transferuri de bani în sumă de la 2 000 lei
(echivalentul în valută străină), prin intermediul sistemelor de transferuri băneşti, în oricare subdiviziune a BC
„Moldindconbank” S.A., au beneficiat de dreptul de participare la tragerea la sorţi, premiul mare fiind un automobil
Skoda Fabia.
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Schimb valutar
La sfîrşitul anului 2013 în cadrul BC „Moldindconbank” S.A. funcţionau 112 puncte de schimb valutar, care
efectuau operaţiuni de schimb valutar în 7 valute.
Valutele de bază ce fac obiectul operaţiunilor de schimb valutar sunt dolarul SUA şi Euro, cărora în anul 2013 leau revenit 84% din operaţiuni (în 2012 - 89% din operaţiuni).
În anul 2013 tendinţa de predominare a operaţiunilor în Euro asupra operaţiunilor în dolari SUA s-a menţinut. În
anul 2013 ponderea operaţiunilor în Euro a constituit 46% (în 2012 - 51%), în dolari SUA - 38% (în 2012 - 38%).
Este de menţionat faptul că a crescut ponderea operaţiunilor în rubla rusească pînă la 15%, faţă de 9% în 2012.
În anul 2013 rulajul operaţiunilor de schimb valutar prin intermediul punctelor de schimb valutar ale Băncii a
constituit 7 964 mil. lei fiind înregistrată o creştere de 7,7% faţă de anul 2012 (7 395 mil. lei). Creşterea
indicatorilor a fost determinată în cea mai mare măsură de situaţia favorabilă de pe piaţa valutară, precum şi de
politica flexibilă de stabilire a cursurilor de schimb valutar pentru punctele de schimb valutar ale Băncii.
Operaţiuni cu cecuri
BC „Moldindconbank” S.A. acceptă spre încasare cecuri nominative în diferite valute, care sunt utilizate pentru
efectuarea atît a plăţilor comerciale, cît şi a celor necomerciale de la persoane fizice şi juridice. Achitarea
definitivă a cecului primit pentru plată se efectuează într-un termen stabilit, necesar pentru procedura încasării
cecului.
Pe parcursul la ultimii 10 ani, BC „Moldindconbank” S.A. este reprezentantul exclusiv în Moldova a două cele
mai mari reţele TAX FREE Europene - Global Blue şi Premier Tax Free.
Prin acceptarea cecurilor Tax Free, Banca oferă clienţilor rambursarea sumei taxei pe valoarea adăugată, pentru
mărfurile procurate peste hotare în centrele comerciale din reţeaua Tax Free Shopping.
Safeuri individuale
Pentru păstrarea în condiţii de siguranţă deplină a hârtiilor de valoare şi valorilor individuale, BC
„Moldindconbank” S.A. oferă clienţilor servicii de arendă a safeurilor cu casete individuale în tezaurul special
amenajat. Tezaurul este dotat cu sisteme moderne de securitate şi dispune de câteva nivele de protecţie, inclusiv
electronică, în baza cartelelor personale cu cip, precum şi un sistem automat de stingere a incendiului cu gaze.
Confidenţialitatea şi securitatea sunt principiile de bază în acordarea serviciilor de arendă a safeurilor individuale.
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PIEŢELE FINANCIARE
Servicii de brokeraj pe piaţa FOREX
Operaţiunile FOREX reprezintă o activitate tradiţională a BC„Moldindconbank” S.A., care este operatorul principal
al pieţii locale valutare atît pentru clienţi cît şi pentru băncile comerciale din Republica Moldova. Imaginea înaltă
pe piaţa valutară şi clientela diversificată, care efectuează numeroase operaţiuni de export şi import, asigură
băncii poziţia de lider pe piaţa locală valutară.
BC „Moldindconbank” S.A. este un participant activ pe piaţa FOREX. Centrul de dealing al băncii are legătură
directă cu brokeri din Londra, New York, Singapore şi Frankfurt pe Main, ceea ce permite obţinerea informaţiei şi
efectuarea tranzacţiilor on-line cu băncile corespondente din CSI, Uniunea Europeană şi SUA. Lichiditatea inaltă
şi profitabilitatea ridicată a pieţei FOREX atrage tot mai mulţi participanţi.
BC „Moldindconbank” S.A. este prima şi unica bancă pe piaţa locală a serviciilor de brokeraj care oferă clienţilor
acces direct la piaţa FOREX. La moment, mai mult de 300 clienţi au deschise conturi la bancă şi tranzacţionează
regulat pe piaţa FOREX.
Operaţiuni pe piaţa valorilor mobiliare
BC „Moldindconbank” S.A. participă activ la dezvoltarea pieţii valorilor mobiliare din Republica Moldova. Banca
activează în calitate de dealer primar pe piaţa valorilor mobiliare de stat şi acordă servicii de brokeraj la Bursa
Valorilor Mobiliare a Moldovei.
In anul 2013 BC „Moldindconbank” S.A. în calitate de broker a efectuat 21 de tranzacţii.
Pe piaţa primară şi secundară a valorilor mobiliare de stat şi Certificatele Băncii Naţionale, Banca a efectuat 280
tranzacţii în sumă de 9.900,2 mln. lei.
BC „Moldindconbank” S.A. acordă clienţilor următoarele servicii pe piaţa valorilor mobiliare:
· Servicii de brokeraj a tranzacţiilor bursiere şi extrabursiere;
· Servicii de dealing a valorilor mobiliare de stat;
· Servicii de underwriting – plasarea emisiunilor valorilor mobiliare ale companiilor;
· Operaţiuni REPO cu valori mobiliare corporative şi de stat cu răscumpărare ulterioară a acestora;
· Servicii de consulting privind situaţia pe piaţa VMS şi a valorilor mobiliare corporative.
Cambii bancare
BC „Moldindconbank” S.A. este singura bancă din Republica Moldova care emite şi promovează cambiile
bancare.
Cambia BC „Moldindconbank” S.A. este o valoare mobiliară emisă de bancă, conţinînd obligaţia Băncii de a plăti
o sumă anumită după o perioadă stabilită, indicată în cambie. Banca oferă cambii atît persoanelor juridice, cît
persoanelor fizice, rezidenţi şi nerezidenţi. Cambiile emise de BC „Moldindconbank” S.A. sunt nominalizate în
moneda naţională, sunt materializate şi pot fi cu dobîndă sau cu scont.
Deţinătorii cambiilor bancare apreciază acest instrument financiar pentru avantajele exclusive:
•
•

Mijloc universal de plată, ce permite achitarea reciprocă, rapidă faţă de agenţii economici, clienţi ai
băncii;
Mijloc efectiv de achitare a datoriilor;

25

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sursă sigură pentru gaj la primirea creditelor;
Achitarea cambiilor se efectuează pe tot teritoriul ţării, în orice filială a Băncii;
Cambia nominativă emisă de către bancă poate fi girată (transmisă) de mai multe ori de către deţinătorul
cambiei (girantul) unui nou deţinător (giratorului) printr-o înscriere de transmitere (gir) pe versoul cambiei;
Girarea cambiei nu se înregistrează la Bancă. Înscrierea privind transmiterea cambiei se face pe verso
cambiei de către deţinător;
Girul transmite toate drepturile în folosul giratorului, care este considerat posesor legitim al cambiei;
Cambia se girează în sumă totală (girul parţial este nul);
Rata dobânzii a cambiei rămâne neschimbată pe tot termenul de circulaţie a acesteia;
Cambia poate fi cumpărată atât de persoanele juridice, cît şi cele fizice;
Cambia poate fi cumpărată de rezidenţi şi nerezidenţi;
Se girează de către persoane juridice la persoane fizice;
Se girează de către persoane fizice la persoane juridice;
Se girează de către rezidenţi la nerezidenţi;
Se girează de câtre nerezidenţi la rezidenţi;
Cambiile emise şi puse în circulaţie de către bancă sunt plătite la scadenţa indicată în textul cambiei.
Plata se efectuează la prezentarea cambiei de către deţinător.
Banca poate achita cambiile sale pînă la scadenţă.
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CARDURI DE PLATĂ, PRODUSE ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE
Carduri de plată
Cardurile de plată au devenit un produs important pe piaţa bancară a Moldovei, reprezentînd o metodă modernă
de achitare a diferitor servicii şi mărfuri.
Cardurile s-au extins rapid, s-au diversificat într-o gamă largă şi s-au perfecţionat, atît tehnologic cît şi ca
proceduri de lucru, devenind, din ce în ce mai mult, instrumentul de plată preferat pentru populaţie.
Astfel, potrivit datelor statistice la 31 decembrie 2013, pe piaţa Moldovei erau în circulaţie 1.151 mii de carduri,
numărul acestora majorîndu-se cu 13,8% faţă de 31 decembrie 2012 (1.012 mii). Suma numerarului eliberat pe
carduri a crescut în aceasta perioadă de la 20,6 miliarde la 23,4 miliarde, majorîndu-se cu 13,5%.
Activitatea cu cardurile de plată BC ”Moldindconbank” S.A. a fost iniţiată în anul 2001 prin aderarea la sistemul
internaţional de plăţi MasterCard, în calitate de membru principal. În iulie 2005, BC „Moldindconbank” S.A. a
aderat la Visa International, iar în iulie 2006 a obţinut statutul de membru principal al acestui sistem internaţional
de plăţi.
De asemenea, BC ”Moldindconbank” S.A. este distribuitor oficial pe teritoriul Republicii Moldova al cardurilor
American Express.
BC ”Moldindconbank”S.A. emite produse de carduri în cadrul sistemelor internaţionale de plăţi Visa şi
Mastercard.
Numărul total al cardurilor emise de bancă şi aflate în circulaţie la finele anului 2013 constituia 224,5 mii de unităţi
sau 19,5% din numărul total al cardurilor pe piaţa Republicii Moldova. Prin reţeaua BC „Moldindconbank” S.A. au
fost efectuate 17,2% din totalul operaţiunilor de retragere a numerarului cu carduri, efectuate în Moldova (vezi
diagrama 15).
Diagrama 15 / Chart 15
Dinamica numărului total de carduri emise de către BC "Moldindconbank" SA
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Concomitent cu creşterea numărului deţinătorilor cardurilor de plată, BC ”Moldindconbank” S.A. a dezvoltat
infrastructura necesară pentru efectuarea operaţiunilor cu carduri. Reţeaua de deservire a băncii s-a extins pînă
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la 127 de bancomate, ceea ce constituie 12,6 % din totalul de bancomate pe piaţa Moldovei, iar numărul
punctelor de deservire a cardurilor (Terminale POS) – pînă la 2.298 de unităţi, cota de piaţă constituind 22%.
Începînd cu anul 2010, BC „Moldindconbank” S.A. oferă deţinătorilor de carduri de plată posibilitatea retragerii
numerarului de la bancomate în EURO şi USD pe teritoriu ţării, fiind unica Bancă din Republica Moldova care
oferă astfel de servicii. În anul 2013, BC „Moldindconbank” S.A. a implementat propriul centru de procesare a
cardurilor, bazat pe o platformă Host-to-Host (H2H).

Tehnologii informaţionale şi produse electronice
În anul 2013 Departamentul tehnologii informaţionale a
asigurat activitatea informaţională a Băncii:
implementarea, testarea şi întreţinerea aplicaţiilor soft, dezvoltarea reţelei locale şi corporative, telecomunicaţiilor
interbancare, dotarea subdiviziunilor cu tehnică şi aplicaţii soft.

Luînd în considerare cerinţele activităţii bancare a fost iniţiat proiect de implementare sistemului informaţional
automatizat bancar nou TEMENOS 24.
Totodată, Banca a asigurat dezvoltarea şi mentenanţa sistemelor Qsystems.Bank-Online şi Qsystems
Retail pentru persoane juridice şi fizice. S-a îmbunătăţeşte calitatea sistemelor de deservire la distanţă, are
loc perfecţionarea sistemelor conform cerinţelor moderne de securitate şi funcţionalitate.
Au fost instalate reţele locale în filialele în reprezentanţele nou deschise. Este renovată tehnica de calcul.
În prezent BC”Moldindconbank”SA utilizează sistemul de deservire la distanţă (SDBD) Web Client pentru
persoane juridice şi fizice.
Web Client pentru persoane juridice este un serviciu de administrare a contului şi efectuare a plăţilor prin internet
în condiţii de maximă securitate şi mobilitate. Serviciul oferă:
Efectuarea plăţilor în lei (inter şi intra bancare)
Efectuarea plăţilor în valută (inter şi intra bancare)
Cumpărarea şi vânzarea valutei
Accesarea extrasului din cont pentru orice perioadă
Consultarea cursurilor valutare BNM
Sistemele de deservire la distanţă sunt utilizate de peste 3000 de clienţi ai băncii şi zilnic sunt procesate mai mult
de 7500 de documente ale clienţilor. Cota parte a documentelor electronice trecute prin sistemul WebClient
constituie aproximativ 70% din total documente de plată.
electronice trecute prin sistemul WebClient constituie aproximativ 70% din total documente de plată.
În anul 2010 s-a implementat sistemul WebClient pentru persoane fizice: accesibil 24/24, din orice colţ al lumii,
de la orice calculator conectat la Internet.
Web Client pentru persoane fizice permite:
Achitarea serviciilor comunale şi a altor servicii şi produse prin intermediul cardurilor bancare (lista
permanent se completează)
Vizualizarea extrasului din cont
Serviciul poate fi accesat prin utilizarea următoarelor browsere IExplorer, Mozilla FireFox, Chrom, Opera şi
utilizarea certificatului SSL
S-a depus tot efortul pentru asigurarea soluţiilor efective în vederea perfecţionării continuie, promovării şi utilizării
în masă a serviciului de deservire bancară la distanţă.
Sistemele de deservire la distanţă pentru persoane fizice sunt utilizate de peste 4000 de clienţi.
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MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

Cheia succesului în lumea contemporană de afaceri este utilizarea eficientă a tuturor resurselor, îndeosebi a
resurselor umane. Valorificarea potenţialului uman este singura cale de a pune în valoare toate categoriile de
resurse, de aceea politica şi activitatea în domeniul resurselor umane este strâns corelată cu strategia Băncii în
ansamblu.
Sarcina de bază în domeniul resurselor umane este formarea şi susţinerea în continuu a unei echipe de
profesionişti de o calificare înaltă cu principii etice şi morale avansate.

Efectivul de salariaţi la finele anului 2013 a constituit 1063 persoane. Structura angajaţilor după nivelul de
calificare profesională denotă un potenţial înalt, şi anume: dispun de studii superioare - 817 angajaţi sau 76,92
%, inclusiv masterat – 130 persoane sau 12,32 %, studii medii de specialitate – 139 angajaţi sau 13,08 %.
Analiza structurii personalului demonstrează o corelare optimă a angajaţilor în funcţie de criteriile vîrstă şi
experienţă. Astfel, 719 persoane sau 67 % sunt la cea mai productivă vîrstă de pînă la 40 ani. Angajaţii cu
experienţă de muncă mai mult de 5 ani constituie 489 persoane sau peste 46%.
Scopul principal în domeniul resurselor umane, constă în obţinerea randamentului maxim din investiţiile în
personal.
În acest context Banca a continuat procesul de creare a cadrului motivaţional stimulativ pentru obţinerea
rezultatelor performante în activitatea angajaţilor. Astfel, prin implementarea sistemului de categorizare a
filialelor, bazat pe indicatorii de volum şi eficienţă, care fiind aplicat concomitent cu sistemul de motivare şi
normare a altor categorii de angajaţi: manageri (relaţii şi vînzări), contabili şi manageri (operaţiuni bancare) s-a
încheiat ciclul logic de motivare a angajaţilor filialelor Băncii. La finele anului de raportare a fost elaborat sistemul
de motivare a angajaţilor Băncii centrale care prevede evaluarea performanţelor angajaţilor bazată atît pe
managementul prin obiective, cît şi pe analiza nivelului de satisfacţie a filialelor de suportul acordat de către
subdiviziunile Băncii centrale.
Sistemul de motivare şi normare a muncii angajaţilor filialelor a contribuit la obţinerea de către angajaţii BC
„Moldindconbank” S.A. a celei mai înalte productivităţi a muncii din sistemul bancar. Majorarea productivităţii
muncii şi optimizarea numărului de personal este un proces continuu. Banca îşi propune automatizarea
proceselor, implementarea SOFT-urilor, minimizarea timpului de deservire a clienţilor, examinarea subdiviziunilor
Băncii prin prisma eficienţei, trecerea unor subdiviziuni auxiliare la „outsourcing”, astfel prin trecerea serviciilor de
îngrijire a încăperilor la outsourcing a fost optimizat numărul de personal cu 23 unităţi.
În anul 2013 BC „Moldindconbank” S.A. a continuat să investească şi să-şi valorifice capitalul uman prin
instruirea şi dezvoltarea personalului. La acest capitol au fost puse bazele instruirii în Bancă pe principii
conceptuale noi, aplicînd cele mai bune practici în acest domeniu. Formarea profesională a angajaţilor a fost
realizată prin seminare şi cursuri de instruire desfăşurate în ţară şi peste hotare la care au participat 602
persoane, din care în străinătate 10 persoane. O atenţie sporită a fost acordată – formării profesionale iniţiale. În
cadrul centrului de instruire al Băncii au fost pregătite 225 persoane. Un rol deosebit la avut team-buildingul
organizat pentru instruirea managementului filialelor la care au fost invitaţi lectori de la Institutul Bancar Român,
care au familiarizat participanţii la seminar cu cele mai bune practici europene din sistemul bancar.
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PREVENIREA ŞI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR ŞI FINANŢĂRII TERORISMULUI

În scopul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, BC „Moldindconbank” S.A. respectă
actele normative naţionale în vigoare şi standardele internaţionale.
În acest sens, BC “Moldindconbank” S.A. a elaborat şi a implementat acte normative interne de prevenire şi
combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului, asigurând actualizarea şi perfecţionarea continuă a
acestora. Astfel Banca dispune de Regulamentul intern privind normele de prevenire şi combatere a spălării
banilor, precum şi proceduri interne privind identificarea clienţilor.
Documentele normative interne conţin atât descrierea noţiunilor generale şi a responsabilităţilor în domeniul dat,
cât şi stabilirea de politici şi proceduri de identificare a persoanelor fizice şi juridice şi a beneficiarului efectiv –
regulile „Cunoaşte-ţi clientul”. De asemenea, sunt stabilite şi proceduri de detectare şi raportare a operaţiunilor
suspecte, limitate şi în numerar şi este prevăzută deţinerea şi păstrarea informaţiei şi asigurarea controlului intern
in domeniul dat.
O atenţie sporită se acordă identificării clienţilor Băncii şi monitorizării continue a relaţiei de afaceri cu aceştia
astfel încît banca să cunoască cine este clientul său, precum şi natura şi scopul activităţii economice a clientului.
La deschiderea contului de către persoane fizice şi juridice se completează chestionarul care conţine toată
informaţia despre client. Banca nu deţine conturi anonime sau conturi pe nume fictive, şi nu stabileşte relaţii de
afaceri până nu identifică clientul.
În sensul identificării riscurilor potenţiale de spălare de bani şi/sau finanţare a terorismului, care necesită măsuri
şi control permanent, este efectuată abordarea bazată pe risc a clientelei. Această abordare este exprimată prin
stabilirea de anumite criterii de atribuire a gradului de risc clienţilor în dependenţă de mai mulţi factori: tipul
clientului, factorul geografic, produsele bancare care le deţine precum şi genul de activitate desfăşurat. În
dependenţă de gradul de risc atribuit se efectuează monitorizarea tranzacţiilor clienţilor.
În conformitate cu legislaţia în vigoare, în bancă este numită o persoană responsabilă şi există secţia
specializată independentă responsabilă de conformarea cu normele de prevenire a spălării banilor proveniţi din
acţiuni ilegale (criminale) şi finanţării terorismului. Totodată, în fiecare filială a Băncii este numită prin ordin o
persoană responsabilă de respectarea normelor în acest domeniu. Controlul intern prevede proceduri de
evidenţă şi păstrare a datelor şi documentelor referitoare la identificarea clienţilor şi tranzacţiilor acestora în
decurs de 5 ani.
Conform Legii 190-XVI băncile comerciale din RM sunt obligate să informeze Centrul Naţional Anticorupţie (CNA)
despre toate operaţiunile suspecte, limitate şi în numerar. Sistemul informaţional existent al Băncii permite
depistarea şi fixarea tranzacţiilor suspecte /limitate/ cu numerar în regim automatizat. Totodată sistemul oferă
posibilitatea de a sista tranzacţiile persoanelor şi entităţilor implicate în activităţi teroriste în baza listelor
specializate primite de la organele abilitate.
Pentru detectarea operaţiunilor suspecte, banca se conduce de prevederile Ghidului activităţilor sau tranzacţiilor
suspecte aprobat de CNA. Banca raportează toate tranzacţiile în/din adresa ţărilor sau zonelor off-shore; ţărilor
care nu dispun de norme contra spălării banilor şi finanţării terorismului sau dispun de norme inadecvate în acest
sens; ţărilor care reprezintă un risc sporit datorită nivelului înalt de infracţionalitate şi corupţie; ţărilor în care pot
avea loc fabricarea ilegală a substanţelor narcotice; ţărilor necooperante şi cu risc sporit în spălarea banilor şi
finanţarea terorismului.
În scopul conformării normelor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului, a eficientizării
activităţii şi neadmiterii încălcărilor şi abaterilor legate de executarea Legii 190-XVI din 26.07.2007, pe parcursul
anului 2013 au fost organizate mai multe seminare cu responsabilii de aplicarea Legii 190-XVI din 26.07.2007 în
scopul instruirii referitor la aspectele prevenirii şi combaterii spălării banilor, politicii „Cunoaşte-ţi clientul”,
monitorizarea continuă a tranzacţiilor acestora.
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MANAGEMENTUL RISCURILOR
Principii generale de management al riscurilor

Administrarea riscurilor bancare este considerată o componentă esenţială a strategiei de dezvoltare a Băncii.
Organele de conducere ale Băncii pun accent pe necesitatea de a gestiona ameninţările sau de a fructifica
oportunităţile în beneficiul Băncii. Managerii subdiviziunilor responsabile de gestiunea riscurilor nu se limitează
doar la tratarea, de fiecare dată, a consecinţelor unor evenimente care s-au produs, dar au adoptat pe parcurs un
stil de management reactiv, ceea ce înseamnă că se implementează măsuri necesare pentru minimizarea
riscurilor suportate de către Bancă, contribuind astfel la minimizarea pierderilor înregistrate de aceasta şi
maximizarea indicilor de rentabilitate.
Managementul riscurilor facilitează realizarea eficientă şi eficace a obiectivelor băncii. În mod evident
cunoaşterea ameninţărilor permite o ierarhizare a acestora în funcţie de eventualitatea materializării lor, de
amploarea impactului asupra obiectivelor şi de costurile pe care le presupun măsurile menite de a reduce
şansele de apariţie sau de a limita efectele nedorite. Totodată, revizuirea periodică a riscurilor, aşa cum este
prevăzut în standarde, conduce la realocări ale resurselor, în concordanţă cu modificarea ierarhiilor şi implicit a
priorităţilor.
Totodată, managementul riscurilor asigură condiţiile de bază pentru un control intern eficient. Dacă controlul
intern este ansamblul măsurilor stabilite de conducere pentru a se obţine asigurări rezonabile că obiectivele vor fi
atinse, rezultă că managementul riscurilor este unul din mijloacele importante prin care se realizează acest lucru,
deoarece managementul riscurilor urmăreşte tocmai gestiunea ameninţărilor ce ar putea avea impact negativ
asupra obiectivelor Băncii.
Managementul riscurilor se efectuează permanent şi presupune următoarele etape de bază: Identificarea,
Estimarea, Monitorizarea, Controlul / reducerea.
Identificarea riscurilor (atât a celor curente, cât şi celor viitoare) constituie primul pas în construirea profilului
riscurilor băncii. Riscurile nu sunt identificate prin impactul lor asupra obiectivelor, dar în raport cu obiectivele a
căror realizare este afectată de materializarea lor.
Pentru identificarea riscurilor aferente activităţii sale, Banca combină următoarele abordări:
-

Autoapreciere – managerii diferitor niveluri identifică permanent riscurile aferente subdiviziunilor lor.
Brain-storming – în scopul identificării sistematice atât a riscurilor financiare, cât şi celorlalte riscuri,
inclusiv riscurile politice, tehnologice, de competiţie şi ale proceselor interne.
Analiza scenariilor – elaborarea diferitor scenarii de risc şi testări ale acestora la stres.

Estimarea riscurilor constă în parcurgerea următoarelor etape:
a. evaluarea probabilităţii de materializare a riscului identificat (frecvenţă înaltă, medie, scăzută);
b. evaluarea impactului asupra obiectivelor în cazul în care riscul s-ar materializa (major, mediu,
nesemnificativ);
c. evaluarea expunerii la risc ca o combinaţie între probabilitate şi impact (în cazul probabilităţii înalte de
materializare a evenimentului de risc cu un impact major – riscul trebuie evitat, în cazul probabilităţii mici
de materializare a evenimentului cu un impact nesemnificativ – riscul se acceptă, în celelalte cazuri riscul
se controlează).
Monitorizarea constituie procesul care asigură faptul ca profilul de risc al Băncii rămâne permanent in
conformitate cu apetitul sau la risc, asigură controlul respectării limitelor stabilite pentru toate tipurile şi poziţiile de
risc. Rezultatele procesului de monitorizare se reflectă în rapoartele de risc (interne) către structura de
conducere.
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Controlul/reducerea urmăreşte derularea procesului de administrare a riscurilor în condiţii de eficienţă,
precum şi obţinerea de informaţii corecte, relevante şi complete necesare formulării deciziilor de către organele
competente şi are la bază următoarele principii:
 evaluarea sistematică a riscurilor, având în vedere atât interdependenţele dintre acestea, cât şi efectele
evoluţiei acestora în situaţii de criză;
 menţinerea unui circuit eficient al informaţiilor şi documentelor referitoare la identificarea, evaluarea,
monitorizarea riscurilor la nivelul întregii Bănci;
 evaluarea sistematică a aplicării procedurilor stabilite pentru administrarea riscurilor şi după caz,
corectarea deficienţelor constatate;

Riscul de credit
Riscul de credit reprezintă posibilitatea înregistrării pierderilor ca urmare a incapacităţii contragentului de a-şi
îndeplini obligaţiile contractuale, incluzând riscul incapacităţii de plată; riscul de ţară; riscul gajului; riscul activităţii
extrabilanţiere; riscul concentrării; riscul înlocuirii debitorului; riscul migrării debitorului; riscul ramurii; riscul
corelaţiei.
Politicile specifice de estimare şi menţinere a controlului asupra riscului de credit sunt:
1. Limitarea concentrărilor de risc în cadrul unui segment de activitate economică prin stabilirea limitelor pe
ramuri şi acordarea creditelor în diferite ramuri ale economiei naţionale;
2. Limitarea concentrărilor de risc de credit prin stabilirea unui plafon maxim al datoriei unui debitor sau
grup de debitori ce acţionează în comun;
3. Diversificarea portofoliului de credite, stabilirea limitelor de competenţă pe filiale la acordarea creditelor,
pe tipuri de produse, pe tipuri de asigurare, pe tipuri de clienţi etc.;
4. Monitorizarea continuă şi actualizarea tuturor procedurilor şi proceselor interne, dezvoltarea
mecanismelor de control şi administrare a portofoliilor, inclusiv pentru identificarea şi administrarea
creditelor neperformante şi pentru realizarea unor ajustări de valoare şi constituirea unor provizioane
adecvate;
5. Dispunerea de procese clar stabilite şi bine definite privind aprobarea noilor credite, modificarea
clauzelor contractuale, reînnoirea şi refinanţarea celor existente;
6. Generarea scenariilor de stres prin intermediul cărora portofoliul de credit al Băncii este modelat pentru a
observa potenţialele pierderi în diferite situaţii de criză.
Riscul operaţional
Riscul operaţional reprezintă riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate, care este
determinat de factori interni (derularea neadecvată a unor activităţi interne, existenţa unui personal sau a unor
sisteme necorespunzătoare) sau de factori externi (condiţii economice sau politice, schimbări în mediul bancar,
progrese tehnologice etc), inclusiv evenimentele care au o probabilitate redusă de apariţie, dar cu un risc mare
de pierderi în caz de materializare.
Sistemul estimării riscului operaţional este partea componentă a procesului administrării riscului Băncii, iar pentru
funcţionarea sa banca efectuează colectarea şi analiza datelor privitor la pierderile financiare şi materiale în urma
riscului operaţional pentru direcţiile de activitate de bază.
Datele cu privire la pierderile cauzate de riscul operaţional se aduc la cunoştinţa conducerii subdiviziunilor,
conducerii de vârf al băncii în mod regulat.
Riscul operaţional reprezintă un risc complex, estimarea cantitativă a căruia prezintă o anumită dificultate. Banca
va rezolva această problemă reieşind din două sarcini ale estimării riscului operaţional:
Estimarea pierderilor neaşteptate aferente riscului operaţional;
Formarea bazei de date electronice pentru acumularea datelor statistice privind incidentele de risc
operaţional;
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Instruirea personalului în vederea minimizării numărului incidentelor de risc operaţional.

Riscul valutar

Riscul valutar este riscul pierderilor potenţiale în rezultatul reevaluării conturilor bilanţiere şi extrabilanţiere,
exprimate în valută străină în legătură cu schimbarea cursului valutar.
Banca efectuează gestiunea riscului valutar prin intermediul poziţiei valutare deschise. Banca permanent
efectuează analiza poziţiei valutare deschise şi evaluează regulat structura activelor şi obligaţiunilor pe valute cu
scopul respectării limitelor stabilite pe poziţia valutară deschisă. Indicatorul principal al riscurilor valutare, este
volumul şi structura poziţiei valutare deschise. Gestiunea curentă a riscului valutar se efectuează în Bancă în
baza zilnică în corespundere cu prevederile documentelor normative interne.
Riscul ratei dobînzii

Prin intermediul riscul ratei dobînzii se presupune riscul pierderilor la care este supusa banca în urma modificării
ratei dobînzii. Acest risc apare în cazul în care activele băncii (creditele, investitiile etc.) devin scadente sau ale
căror preţuri noi se stabilesc în altă perioadă de timp decît pasivele băncii (depozitele, împrumuturile) care
reprezintă sursa de mijloace pentru active. Fluctuaţiile ratei dobînzii pot afecta profitul bănci, valoarea economică
de bază a activelor, pasivelor şi a poziţiilor extrabilanţiere ale băncii;
Procesul de gestionare a riscului ratei dobînzii presupune examinarea tendinţelor de dezvoltare a ratelor
dobînzilor pe piaţă în baza situaţiei macroeconomice şi a factorilor de influenţă asupra nivelului ratelor dobînzilor,
analiza sensibilităţii activelor şi pasivelor băncii la riscul ratei dobînzii, analiza rezultatelor modelărilor şi stresstestingurilor efectuate pentru identificarea măsurii de influenţă a riscului ratei dobînzii asupra beneficiului,
examinarea profitabilităţii activelor şi a costului obligaţiunilor băncii, analiza indicatorilor respectivi şi elaborarea
propunerilor de optimizare şi maximizare a rentabilităţii băncii.
Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate presupune riscul pierderilor în rezultatul incapacităţii Băncii de a-şi onora obligaţiunile la
maturitatea lor. Conform Reglementărilor emise de Banca Naţională a Moldovei, Banca monitorizează zilnic
indicatorii de lichiditate calculaţi pe baza informaţiilor financiare întocmite potrivit celor două principii stabilite
conform cerinţelor Băncii Naţionale a Moldovei.
Procesul de gestionare a riscului lichidităţii presupune efectuarea analizei GAP pe maturităţi al activelor şi
pasivelor băncii, analizei bazei de resurse, analizei indicatorilor de concentrare şi stabilitate a resurselor atrase
ale băncii, construirea modelelor stării activelor şi pasivelor şi a lichidităţii, efectuarea stress - testelor ale riscului
de lichiditate cu scopul elaborării deciziilor în privinţa gestionării lichidităţii curente a băncii, poziţiei monetare
curente, respectării regimului rezervelor obligatorii, precum şi a lichidităţii băncii pe termen mediu şi lung,
optimizarea şi stabilirea normativelor limitelor necesare.
Sistemul de gestionare a riscurilor
Politicile de gestiune a riscurilor stabilesc şi descriu totalitatea aprecierilor privind apariţia riscurilor de pierderi în
termenii stabiliţi.
Sistemul de gestiune a riscurilor urmăreşte următoarele tipuri de risc: riscul de credit, riscul de piaţă, riscul
lichidităţii, riscul ratei dobînzii, riscul valutar, riscul operaţional.
Controlul riscului reprezintă metode şi proceduri utilizate pentru diminuarea pierderilor Băncii din cauza factorilor
negativi.
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Gestionarea riscurilor în BC „Moldindconbank” SA se bazează pe cerinţele Băncii Naţionale a Moldovei,
recomandările Comitetului de la Basel pentru supraveghere bancară, recomandările companiei de audit,
existenţa cadrului intern regulator (politici, regulamente, instrucţiuni, proceduri, etc.) pentru managementul
riscului.
Procesul de gestionare a riscurilor cuprinde următoarele etape:
Monitorizarea şi analiza;
Evaluarea riscurilor;
Elaborarea metodelor de gestionare a riscului;
Aplicarea metodelor de gestionare a riscurilor şi controlul rezultatelor.
Avînd în vedere importanţa majoră a administrării riscurilor, BNM a elaborat şi a pus în aplicare un şir de acte
normative menite să asigure o abordare prudentă din partea băncii a riscurilor inerente activităţii lor. Banca
efectuează formarea fondului rezervelor obligatorii pentru depozite atrase, formarea rezervelor pentru reduceri
pentru pierderi la credite, menţinerea structurii portofoliului de credite în corespundere cu politica de creditare,
menţinerea mărimii capitalului normativ total şi suficienţei capitalului ponderat la risc în limitele stabilite de BNM,
respectarea limitelor faţă de poziţia valutară deschisă, lichiditatea băncii, creditele acordate etc.
În scopul minimizării expunerii la risc, optimizării proceselor business şi al perfecţionării calităţii serviciilor
prestate, banca dezvoltă în permanenţă sistemul de control intern, care fiind un element important al administrării
riscurilor, cuprinde întreaga structură organizaţională a băncii de la nivelurile superioare la subdiviziunile
structurale.
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ALTE ASPECTE ALE DEZVOLTĂRII BĂNCII

Activitatea internaţională

Pe parcursul anului 2013 Banca a optimizat in continuare reţeaua sa corespondentă, avind peste 50
corespondenţi bancari, printre care The Bank of New York Mellon (SUA), Commerzbank (Germania), Raiffeizen
Zentralbank Oestereich (Austria), Sberbank (Rusia), Privatbank (Ucraina), Banca Comercială Romană
(Romania), Banca Monte dei Paschi di Siena (Italia), Turkiye Iş Bancasi (Turcia) etc.
Un segment important in activitatea băncii pe plan internaţional o reprezintă colaborarea cu instituţiile financiare
internaţionale aşa ca: Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), Banca Olandeză de
Dezvoltare şi Finanţare (FMO), Banca Mării Negre pentru Comerţ şi Dezvoltare (BSTDB). În anul 2013, BC
„Moldindconbank” S.A. a continuat activitatea de atragere şi utilizare a resurselor internaţionale pe termen lung.
Astfel, la 26 aprilie 2013 a fost semnat cu BERD un acord nou în sumă de 2.5 mil. euro în cadrul Facilității de
Finanțare a Eficienței Energetice din Moldova (MoSEFF II).
Către sfârşitul anului 2013 resursele primite de la instituţiile financiare străine, direct sau prin intermediul
Ministerului Finanţelor, au constituit echivalentul a 1 501 milioane lei, ceea ce reprezintă o creştere faţă de anul
2011 cu 267 mln lei (+22%).

Activitatea de binefacere

Conştientizând faptul că viitorul economiei naţionale este inseparabil de bunăstarea socială, de nivelul de
dezvoltare a culturii şi educaţiei în ţară, BC „Moldindconbank” S.A. tradiţional a fost şi continuă să rămână o
bancă cu o responsabilitate socială înaltă. Fiind una din principalele instituţii financiare din ţară, BC
„Moldindconbank” S.A. se implică activ la dezvoltarea culturii, artei, sportului moldovenesc, participă în acţiuni de
caritate şi binefacere.
Anul 2013 nu a fost o excepţie şi, tradiţional, Banca s-a remarcat pozitiv în sfera filantropică. Astfel, pentru
scopuri de binefacere au fost alocate 665 mii lei, dintre care o mare parte Liceului teoretic „Minerva”, şcoliiinternat din or. Nisporeni, S.A. „Prodiab”, Academia de studii economice.
BC „Moldindconbank” S.A. este sponsorul general al Teatrului Naţional „Mihai Eminescu”. Au mai fost alocate
mijloace băneşti pentru plata tratamentului unor persoanelor fizice.
Acţiunile de caritate întreprinse de BC „Moldindconbank” S.A. se bucură de aprecierea constantă a opiniei
publice şi de recunoştinţa oamenilor simpli.

Reţeaua de subdiviziuni

Extinderea reţelei pe parcursul anului 2013 a constituit o pârghie importantă pentru BC „Moldindconbank” S.A.
Dezvoltarea teritorială a Băncii are ca scop prestarea serviciilor bancare şi oferirea unui spectru larg de servicii
bancare la un nivel înalt, îndreptată spre atragerea clienţilor noi, acest fapt fiind posibil doar prin amplasarea
subdiviziunilor băncii în locaţiuni atractive pentru activităţile clienţilor în diferite zone.
Ca şi în anii precedenţi BC „Moldindconbank” S.A. a continuat procesul de extindere a reţelei de subdiviziuni,
dispunând de o reţea largă de subdiviziuni pe întreg teritoriu Republicii Moldova, pe care o extinde în continuu şi
accentul major fiind pus pe calitate.
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Pe parcursul anului 2013 au fost deschise 3 filiale, toate în teritoriul şi 5 agenţii, inclusiv 2 în mun. Chişinău şi 3
în teritoriu (vezi anexa). Totodată, a fost reorganizată 1 agenţie (nr. 55) în filială (Nisporeni).
În acelaşi timp au fost închise 4 agenţii, inclusiv 2 în mun. Chişinău (nr. 3 şi nr. 35) şi 2 în teritoriu (nr. 34 şi nr.
59) şi au fost reamplasate/şi-au schimbat sediul 3 filiale.
La 31.12.2013 Banca dispunea de 112 de subdiviziuni, inclusiv:
-

49 de filiale , 21 în mun. Chişinău şi 28 în teritoriu;

-

63 de agenţii, 26 în mun. Chişinău şi 37 în teritoriu.

Astfel, pe parcursul anului 2013, Banca, în rezultatul extinderii, şi-a majorat numărul de subdiviziuni, de la 108 la
începutul anului până la 112 la finele anului. Banca a deschis subdiviziuni noi în zonele Republicii-centre
raionale unde nu avea acoperire: or. Glodeni şi or. Călăraşi.
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RAPORTUL COMPANIEI DE AUDIT „Grant Thornton”
Am audiat situaţiile financiare anexate ale BC „Moldindconbank” S.A. („Banca”), care cuprind situaţia poziţiei
financiare la data de 31 decembrie 2013, situaţia rezultatului global, situaţia modificărilor capitalului propriu şi
situaţia fluxurilor de trezorerie aferente anului încheiat la acea dată, şi un sumar al politicilor contabile
semnificative şi alte informaţii explicative.
Responsabilitatea conducerii pentru situaţiile financiare
Conducerea este responsabilă pentru întocmirea şi prezentarea fidelă a acestor situaţii financiare în conformitate
cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, şi pentru acel control intern pe care conducerea îl
consideră necesar pentru a permite întocmirea situaţiilor financiare care sunt lipsite de denaturări semnificative,
cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
Responsabilitatea auditorului
Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie cu privire la aceste situaţii financiare pe baza auditului
nostru. Am desfăşurat auditul în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit. Aceste standarde prevăd
conformitatea cu cerinţele etice şi planificarea şi desfăşurarea auditului în vederea asigurării rezonabile cu privire
la măsura în care situaţiile financiare sunt lipsite de denaturări semnificative.
Un audit implică desfăşurarea de proceduri în vederea obţinerii de probe de audit cu privire la valorile şi
prezentările din situaţiile financiare. Procedurile selectate depind de raţionamentul auditorului, inclusiv de
evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situaţiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare. În
efectuarea acelor evaluări ale riscului, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea de
către entitate şi prezentarea fidelă a situaţiilor financiare în vederea conceperii de proceduri de audit care să fie
adecvate circumstanţelor, dar nu cu scopul exprimării unei opinii cu privire la eficienţa controlului intern al entităţii.
Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile şi a caracterului rezonabil
al estimărilor contabile efectuate de către conducere, precum şi evaluarea prezentării generale a situaţiilor
financiare.
Credem că probele de audit pe care le-am obţinut sunt suficiente şi adecvate pentru a furniza o bază pentru
opinia noastră de audit.
Opinia
În opinia noastră, situaţiile financiare prezintă fidel, din toate punctele de vedere semnificative poziţia financiară a
Băncii la 31 decembrie 2013, şi performanţa sa financiară şi fluxurile sale de trezorerie aferente anului încheiat
la acea dată, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară.
Alte aspecte
Acest raport este adresat exclusiv acţionarilor Băncii în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea
raporta acţionarilor Băncii acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, şi nu în
alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm şi nu ne asumăm responsabilitatea decît faţă de Bancă şi
acţionarii acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată.
9 aprilie 2014

Grant Thornton Audit S.R.L.
Chişinău, Republica Moldova

37

BC Moldindconbank SA
Situaţia poziţiei financiare
La 31 decembrie 2013
Note

ACTIVE
Mijloace băneşti şi conturi la Banca Naţională

2013

2012

MDL’000

MDL’000

1,776,521

1,366,513

Conturi curente şi depozite la bănci

4
5

2,265,163

426,491

Investiţii păstrate până la scadenţă

7

936,045

700,557

Credite, net

8

7,306,142

5,711,987

Investiţii disponibile în vederea vânzării

9

50,697

26,485

Mijloace fixe, net

10

172,920

174,127

Active nemateriale, net

11

38,228

36,142

Investiţii imobiliare, net

12

11,275

12,912

Alte active, net

13

264,069

129,403

12,821,060

8,584,617

Total active

DATORII
Datorii către bănci

14

1,034,278

496,044

Alte împrumuturi

15

1,514,647

1,243,252

Datorii către clienţi

16

8,801,088

5,715,121

19,226

1,100

17

32,790

24,239

18

100,924

85,348

11,502,953

7,565,104

494,466

494,466

273,425

212,298

5

5

Datorii privind impozitul curent
Datorii privind impozitul amânat
Alte datorii

Total datorii
CAPITALUL PROPRIU
Acţiuni ordinare
19
20

Rezerve prevăzute de statut
Capital suplimentar

38

Rezerve din reevaluare
Profit nerepartizat

13,947

6,588

536,264

306,156

1,318,107

1,019,513

12,821,060

8,584,617

Total capitalul propriu

Total pasive
Notele anexate sunt parte integră ale acestor situaţii financiare.

Situaţiile financiare au fost autorizate pentru emitere la 09 aprilie 2014 de către Conducerea Băncii reprezentată
de:
Preşedinte
Dna Svetlana Banari

......................................

Contabil şef
Dna Nadejda Cuharschi
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BC Moldindconbank SA

Situaţia rezultatului global
La 31 decembrie 2013

2013

2012

MDL’000

MDL’000

852,353

649,123

(489,210)

(364,329)

363,143

284,794

(53,840)

(100,108)

Venituri nete din dobânzi diminuate cu pierderi din
depreciere a valorii

309,303

184,686

Venituri din comisioane

153,807

127,385

Cheltuieli privind comisioanele

(21,565)

(16,383)

Note

Venituri din dobânzi
Cheltuieli privind dobânzile
Venituri din dobânzi, net

23

Pierderi din depreciere

24

Venituri din comisioane, net

25

132,242

111,002

Venituri din activitatea financiară, net

26

129,040

65,507

55

7,107

45,022

69,652

615,662

437,954

Câştiguri din vânzarea investiţiilor disponibile în
vederea vânzării
Alte venituri operaţionale

27

Total venituri operaţionale

Cheltuieli privind retribuirea muncii şi cheltuieli
aferente

28

(152,850)

(134,461)

Cheltuieli generale şi administrative

29

(101,588)

(92,868)

10-12

(23,551)

(21,264)

(277,989)

(248,593)

337,673

189,361

Uzura şi deprecierea
Total cheltuieli neaferente dobânzilor

Profit din activitatea operaţionala până la impozitare
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Cheltuieli privind impozitul pe venit

17

(36,400)

(17,170)

301,273

172,191

9

8,118

7,370

17

(759)

(782)

7,359

6,588

308,632

178,779

61

35

Profitul perioadei

Alte elemente ale rezultatului global
Rezerva privind investiţiile disponibile în vederea
vânzării
Impozitul pe venit amânat aferent componentelor altor
elemente ale rezultatului global
Alte elemente ale rezultatului global, după impozitare

Total rezultat global al anului, după impozitare

31

Rezultat pe acţiune (MDL)

Notele anexate sunt parte integră ale acestor situaţii financiare.
Situaţiile financiare au fost autorizate pentru emitere la 09 aprilie 2014 de către Conducerea Băncii reprezentat
de:
Preşedinte
Dna Svetlana Banari

Contabil şef
.................................
Dna Nadejda Cuharschi
...................................
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BC Moldindconbank SA
Situaţia Modificărilor capitalului propriu
Pentru anul încheiat la 31 decembrie 2013

Surplu
s de
capital

Alte
rezerv
e

Rezerve
general
e
pentru
riscuri
bancare

MDL’000

MDL’0
00

MDL’0
00

MDL’00
0

494,466

5

12,502

Acţiuni
ordinare
plasate

Sold la 1 ianuarie 2012

Rezerva
privind
investiţiile
disponibile
în vederea
vânzării

Profit
nedistribui
t

Total

MDL’000

MDL’000

MDL’000

-

333,761

-

(199,795)

840,734
-

Transferuri

-

-

38,587

161,208

Tranzacţii cu proprietarii

-

-

38,587

161,208

-

(199,795)

-

-

-

-

-

-

172,191

172,191

-

-

-

-

6,588

-

6,588

Sold la 31 decembrie
2012

494,466

5

51,089

161,208

6,588

306,157

Sold la 1 ianuarie 2013

494,466

Profit net al anului

Alte elemente ale
rezultatului global, după
impozitare
Modificarea valorii juste a
investiţiilor disponibile în
vederea vânzării

1,019,513

5

51,089

6,588

306,157

-

(10,038)

1,019,513
(10,038)

Dividende distribuite

-

-

-

161,208
-

Transferuri

-

-

-

61,128

-

(61,128)

-

494,466

5

51,089

222,336

6,588

234,991

1,009,475

-

-

-

-

-

301,273

301,273

Tranzacţii cu proprietarii

Profit net al anului curent

Alte elemente ale
rezultatului global, după
impozitare
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Modificarea valorii juste a
investiţiilor disponibile în
vederea vânzării

Sold la 31 decembrie
2013

-

-

-

-

7,359

-

494,466

5

51,089

222,336

13,947

536,264

7,359

1,318,107

Notele anexate sunt parte integră a acestor situații financiare.
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BC Moldindconbank SA
Situaţia fluxurilor de trezorerie
Pentru anul încheiat la 31 decembrie 2013
2013

2012

MDL’000

MDL’000

836,592

631,099

(463,119)

(354,914)

Încasări băneşti din comisioane, net

132,241

111,001

Venituri financiare şi alte venituri operaţionale, net

147,113

115,879

(155,447)

(133,445)

Plăţi băneşti privind cheltuielile generale şi administrative

(96,839)

(88,119)

Încasări înainte de modificările în capitalul circulant

400,541

281,501

(144,093)

(53,596)

(9,903)

31

(202,360)

(213,266)

(1,615,175)

(1,364,332)

(144,036)

(25,470)

Datorii către bănci

537,101

187,954

Datorii către clienţi

3,065,614

1,032,689

11,105

20,817

1,898,794

(133,672)

(10,111)

(8,095)

1,888,683

(141,767)

(17,109)

(9,688)

(6,233)

(36,418)

97

56

Note
Activitatea operaţională
Dobânzi încasate
Plata dobânzilor

Plăţi băneşti privind retribuirea muncii

(Majorarea) / diminuare) activelor curente:
Conturi curente şi depozite plasate în BNM
Conturi curente şi depozite plasate în alte bănci
Valori mobiliare peste 90 de zile
Credite, net
Alte active
Majorarea / (diminuarea ) obligaţiunilor curente:

Alte datorii
Fluxul net de mijloace băneşti din activitatea
operaţională până la impozitare

Plăţi privind impozitul pe venit
Fluxul net de mijloace băneşti din activitatea
operaţională

Activitatea investiţională
Plăţi băneşti pentru procurarea activelor nemateriale
Plăţi băneşti pentru procurarea mijloacelor fixe
Încasări băneşti din vânzarea mijloacelor fixe
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Încasări privind valorile mobiliare investiţionale

(16,808)

7,107

Fluxul net de mijloace băneşti din activitatea
investiţională

(40,053)

(38,943)

Activitatea financiară
Încasări băneşti aferente emisiei de acţiuni

-

Încasări aferente creditelor şi împrumuturilor

1,442,037

1,154,806

(1,175,247)

(798,445)

7,330

-

259,460

356,361

5,724

6,493

Fluxul net al mijloacelor băneşti

2,113,814

182,144

Soldul mijloacelor băneşti la 1 ianuarie

1,809,232

1,627,088

3,923,046

1,809,232

Plăţi aferente creditelor şi împrumuturilor
Dividende plătite
Fluxul net de mijloace băneşti din activitatea
financiară

Venituri/(pierderi) nerealizate din diferenţele de curs
valutar

Soldul mijloacelor băneşti la 31 decembrie

22

Notele anexate sunt parte integră a acestor situații financiare.
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STRATEGIA BĂNCII PENTRU 2014-2018
Misiunea Băncii constă în acordarea serviciilor şi produselor bancare calitative şi moderne cu scopul obţinerii
veniturilor pentru creşterea pe termen lung a capitalului acţionarilor.

Pentru perioada 2014-2018 BC „Moldindconbank” S.A. va continua promovarea strategiei de creştere
intensivă şi durabilă, bazată pe politica adaptivă faţă de mediul intern şi extern şi minimizarea a riscurilor.
Scopul principal pe anii 2014-2048 este menţinere eficienţei activităţii Băncii la nivel înalt cu obiectiv de
bază creşterea capitalizării BC „Moldindconbank” S.A.

Direcţiile principale de activitate stabilite de BC „Moldindconbank” S.A. pentru perioada anilor 2014-2018 sunt
următoarele:

1. Menţinerea ponderii de piaţă a Băncii.
2. Păstrarea băncii în topul celor 3 bănci din sistemul bancar autohton.
3. Asigurarea creşterii portofoliului de credite cu cel puţin 19% mediu anual şi a creşterii bazei de resurse
atrase cu cel puţin 18% mediu anual.
4. Continuarea dezvoltării relaţiilor cu organizaţiile financiare internaţionale şi atragerea resurselor
financiare suplimentare.
5. Asigurarea rentabilităţii activelor Băncii la nivelul minim de 2% şi a rentabilităţii capitalului la nivel minim
de 18%.
6. Asigurarea marjei nete a dobînzii la un nivel de cel puţin 4,0%.
7. Asigurarea ponderii creditelor neperformante în total credite la nivel maxim de 8,0% şi a ponderii
creditelor expirate în total credite la nivel maxim de 5,0%.
8. Dezvoltarea în continuare a reţelei de subdiviziuni teritoriale ale Băncii şi asigurarea prezenţei Băncii în
toate raioanele ţării pînă la finele anului 2014.
9. Asigurarea creşterii bazei de clienţi, inclusiv preponderent din segmentele întreprinderilor mici şi mijlocii,
precum şi a persoanelor fizice.
10. Asigurarea creşterii productivităţii muncii angajaţilor prin selectarea personalului calificat, instruirea
angajaţilor băncii şi motivarea conform rezultatelor obţinute.
11. Asigurarea creşterii veniturilor neprocentuale la nivelul nu mai puţin de media creşterii pe sistemul
bancar.
12. Implementarea, promovarea şi dezvoltarea produselor bancare noi şi serviciilor bancare electronice.
13. Dezvoltarea marketingului, promovarea produselor şi imaginii Băncii pe piaţa bancară
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SUBDIVIZIUNILE BĂNCII (la situaţia din 31.12.2013)
Nr.

Denumirea filialei

Adresa

Telefoane

Filiala „Centru”

2012, mun. Chişinău, str. Armenească, 38

(+373) 22 57-67-66

Agenţia nr. 29

2023, mun. Chişinău, str. Uzinelor,19

(+373) 22 47-95-16

2012, mun. Chişinău, str. 31 August, 1989,79/1

(+373) 22 57-68-75

Agenţia nr. 46

2023, mun. Chişinău, str. Uzinelor, 11

(+373) 22 62-61-31

Agenţia nr. 69

2012, mun. Chişinău, str. Armenească, 44

(+373) 22 54-05-51

Filiala
„Telecomtrans”

2012, mun. Chişinău, str. Şciusev, 76-A

(+373) 22 22-80-73

3 Filiala „Invest”

2068, mun. Chişinău, bd. Moscovei, 14/1

(+373) 22 43-46-07

4 Filiala „Remiz”

2004, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 123/A

(+373) 22 57-69-76

Filiala „Onest”

2060, mun. Chişinău, str. Brâncuşi, 110

(+373) 22 60-04-05

Agenţia nr. 7

2043, mun. Chişinău, str. Independenţei, 4/1

(+373) 22 66-19-86

2072, mun. Chişinău, str. Cuza Vodă, 44

(+373) 22 56-99-06

Agenţia nr. 31

2002, mun. Chişinău, str. Munceşti, 95

(+373) 22 50-51-54

Agenţia nr. 54

2015, mun. Chişinău, bd. Decebal, 91, of. 62V

(+373) 22 52-11-40

6 Filiala „Ciocana”

2075, mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn, 30

(+373) 22 35-03-05

Filiala „Stabil”

2044, mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn, 2

(+373) 22 42-62-01

2044, mun. Chişinău, str. Mircea cel Bătrân, 1

(+373) 22 47-84-85

Agenţia nr. 15

2044, mun. Chişinău, str. Ginta Latină, 17/3

(+373) 22 42-62-28

Filiala „Flacăra”

2064, mun. Chişinău, str. Ion Creangă, 49/1

(+373) 22 59-57-80

Agenţia nr. 38

2003, mun. Chişinău, or. Durleşti, str. T. Vladimirescu, 70 A

(+373) 22 58-72-50

Agenţia nr. 57

3733, mun. Chişinău, com. Truşeni, sat. Dumbrava,
str. Buiucani, 1a

(+373) 22 71-80-95

Filiala „Premium”

2001, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 64

(+373) 22 26-10-75

Agenţia nr. 1

2012, mun. Chişinău, str. Mitropolit Varlaam, 58

(+373) 22 54-21-98

10 Filiala „Telecentru”

2028, mun. Chişinău, Şoseaua Hînceşti, 53

(+373) 22 72-14-73

11 Filiala „Dacia”

2060, mun. Chişinău, bd. Dacia,35

(+373) 22 53-22-12

1 Agenţia nr. 32

2

5 Agenţia nr. 17

7 Agenţia nr. 11

8

9

12 Filiala „Poşta Veche” 2020, mun. Chişinău, str. Calea Orheiului, 105/1

(+373) 22 46-76-99

13 Filiala „Renaştere”

2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru, 22/1

(+373) 22 24-52-34

14 Filiala „Cuza Vodă”

2062, mun. Chişinău, bd. Dacia, 47/2

(+373) 22 53-05-26

Agenţia nr. 68

2072, mun. Chişinău, str. Independenţei, 15/2

(+373) 22 56-50-73

Filiala nr. 2

2001, mun. Chişinău, bd. Negruzzi, 10

(+373) 22 27-40-02

15 Agenţia nr. 47

2001, mun. Chişinău, str. Piaţa Gării,1

(+373) 22 27-44-12

Agenţia nr. 51

2001, mun. Chişinău, bd. Negruzzi,4/2

(+373) 22 27-12-92

Filiala nr. 8

2025, mun. Chişinău, str. Testemiţanu, 22

(+373) 22 22-43-16

Agenţia nr. 27

2025, mun. Chişinău, str. N. Testemiţanu, 30

(+373) 22 28-80-69

Agenţia nr. 58

2025, mun. Chişinău, str. N. Testemiţanu, 37

(+373) 22 28-16-15

Agenţia nr. 60

2025, mun. Chişinău, str. N. Testemiţanu, 29

(+373) 22 28-73-54

Filiala nr. 15

2071, mun. Chişinău, str. Alba Iulia, 75

(+373) 22 59-39-64

Agenţia nr. 39

2051, mun. Chişinău, str. Paris, 47

(+373) 22 71-34-34

2055, mun. Chişinău, or. Vatra, str. Ştefan Vodă, 9

(+373) 22 61-53-82

16

17

18 Filiala nr. 16
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Nr.

Denumirea filialei
Filiala „Zorile”

21

(+373) 22 74-84-81

2069, mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor, 14

(+373) 22 75-85-06

Agenţia nr. 61

2024, mun. Chişinău, str. Pietrăriei, 3

(+373) 22 71-91-00

Filiala „Ştefan cel
Mare”

2012, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 132

(+373) 22 24-59-05

Agenţia nr. 13

2005, mun. Chişinău, str. Puşkin, 35

(+373) 22 57-69-22

Filiala „Kiev”

2068, mun. Chişinău, str. Kiev, 9/1

(+373) 22 32-19-99

Agenţia nr. 25

2068, mun. Chişinău, str. Bogdan Voievod, 1/1

(+373) 22 49-86-67

22 Filiala din or. Ialoveni 6801, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun,31

23

24

(+373) 241 2-48-80

Agenţia nr. 48

4100, or. Cimişlia, str. Barbu Lăutaru, 001

(+373) 241 2-62-96

Agenţia nr. 49

6701, or. Basarabeasca, str. Karl Marks, 95

(+373) 297 2-10-22

Agenţia nr. 65

4100, or. Cimişlia, str. Barbu Lăutaru, 4/1

(+373) 297 2-59-29

Filiala din mun. Bălţi

3100, mun. Bălţi, str. 31 August, 20A

(+373) 231 6-34-64

Agenţia nr. 5

3100, mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 2

(+373) 231 4-37-63

Agenţia nr. 8

3100, mun. Bălţi, Piaţa Vasile Alecsandri, 6

(+373) 231 2-12-19

Agenţia nr. 20

3100, mun. Bălţi, str. Feroviarilor, 18A

(+373) 231 4-58-31

Agenţia nr. 33

3100, mun. Bălţi, str. Alexandru cel Bun,1

(+373) 231 6-51-23

Agenţia nr. 45

5601, or. Rîşcani, str. Independenţei, 14/c

(+373) 256 2-18-60

25 Agenţia nr. 2

27

(+373) 252 2-73-73

Agenţia nr. 62

5200, or. Drochia, str. 31 August, 33

(+373) 252 2-18-13

Filiala din or. Orhei

3500, or. Orhei, str. Vasile Lupu, 38 A

(+373) 235 2-26-90

Agenţia nr. 16

3500, or. Orhei, str. Piatra Neamţ, 4

(+373) 235 3-32-73

Agenţia nr. 50

5801, or. Teleneşti, str. 31 August, 7

(+373) 258 2-29-12

Agenţia nr. 52

3500, or. Orhei, str. Mihai Eminescu, 10

(+373) 235 3-36-36

Filiala din or. Rezina

5400, or. Rezina, str. 27 August, 48a

(+373) 254 2-26-59

Agenţia nr. 21

5400, or. Rezina, str. Şciusev, 7

(+373) 254 2-53-53

5102, or. Donduşeni, str. S. Lazo, 14

(+373) 251 2-37-90

7100, r-nul Ocniţa, or. Otaci, str. Prieteniei, 147

(+373) 271 7-92-44

4601, or. Edineţ, str. Independenţei, 104

(+373) 246 2-26-90

Filiala din or. Soroca

3000, or. Soroca , str. Ştefan cel Mare, 22/a

(+373) 230 2-36-06

Agenţia nr. 22

3000, or. Soroca, str. Ştefan cel Mare, 33/a

(+373) 230 2-37-85

Filiala din or. Străşeni 3700, or. Străşeni, str. Ştefan cel Mare, 125

(+373) 237 2-23-64

Agenţia nr. 42

3700, or. Străşeni, str. Ştefan cel Mare, 135

(+373) 237 2-22-52

Filiala din or. Leova

6301, or. Leova, str. Independenţei, 24

(+373) 263 2-24-87

6321, r-nul Leova, or. Iargara, str. 31 August, 106

(+373) 263 6-31-41

7301, or. Cantemir, str. Ştefan Vodă, 10

(+373) 273 2-36-52

5318, r-nul Cahul, s. Giurgiuleşti, str. Independenţei, 59

(+373) 299 6-83-94

5318, r-nul Cahul, s. Giurgiuleşti, str. Dunării, 2A

(+373) 299 6-88-22

Agenţia nr. 30
29 Filiala din or. Edineţ

31

(+373) 252 2-18-12

5200, or. Drochia, str. 31 August, 35

Filiala din or.
28 Donduşeni

30

(+373) 268 2-74-51

Filiala din or. Cimişlia 4100, or. Cimişlia, bd. Ştefan cel Mare, 16/002

Filiala din or. Drochia 5200, or. Drochia, str. Independenţei, 28/61

26

Telefoane

2069, mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor, 8

19 Agenţia nr. 10

20

Adresa

32 Agenţia nr. 19
Agenţia nr. 67
Filiala din s.
33 Giurgiuleşti
Agenţia nr. 9

48

34

Filiala din or. Hînceşti 3401, or. Hînceşti, str. Mihalcea Hîncu, 125

(+373) 269 2-32-01

Agenţia nr. 43

3401, or. Hînceşti, str. Chişinăului, 8, ap.1

(+373) 269 2-43-66

Agenţia nr. 64

3401, or. Hînceşti, str. Chişinăului, 2

(+373) 269 2-10-09

Filiala din or. Briceni

4701, or. Briceni, str. Independenţei , 36

(+373) 247 2-49-63

4706, r-nul Briceni, or. Lipcani, str. Frunze, 3

(+373) 247 6-02-65

4720, r-nul Briceni, s. Corjeuţi

(+373) 247 5-91-73

35 Agenţia nr. 28
Agenţia nr. 36
36

Filiala din or. Floreşti 5000, or. Floreşti, str. 31 August 1989, 10

(+373) 250 2-66-99

Agenţia nr. 53

(+373) 250 2-19-07

5000, or. Floreşti, str. 31 August 1989, 57

Filiala din or. Căuşeni 4300, or. Căuşeni, str. Mateevici, 7/A
37 Agenţia nr. 12
Agenţia nr. 23
38

(+373) 243 2-45-95

4300, or. Căuşeni, şos. Tighinei, 7

(+373) 243 2-58-73

4201, or. Ştefan Vodă, str. Libertăţii, 1

(+373) 242 2-35-03

Filiala din or. Ungheni 3600, or. Ungheni, str. Boico, 2/А

(+373) 236 2-71-51

Agenţia nr. 56

(+373) 236 2-99-63

3600, or. Ungheni, str. Naţională, 18, nr. 2

39 Filiala din or. Taraclia 7400, or. Taraclia, str. Lenina, 136

(+373) 294 2-55-56

Filiala din or. Cahul

3900, or. Cahul, str. 31 August, 13/3

(+373) 299 3-30-18

Agenţia nr. 37

5300, or. Vulcăneşti, str. Plotnicova, 65

(+373) 293 2-18-20

Agenţia nr. 70

3909, or. Cahul, str. 31 August, 13 V/3

(+373) 299 3-30-89

Agenţia nr. 71

3909, or. Cahul, str. Sanatoriului, 2A

(+373) 299 4-29-11

Filiala din mun.
Comrat

3800, mun. Comrat, str. Tretiakov, 19/A

(+373) 298 2-40-42

41 Agenţia nr. 14

3805, mun. Comrat, str. Biruinţei, 58

(+373) 298 2-41-33

Agenţia nr. 24

3800, mun. Comrat, str. Lenin, 146/a

(+373) 298 2-92-33

Agenţia nr. 44

3815, UTA Găgăuzia, s. Congaz, str. Lenin, 51/1

(+373) 298 6-99-70

Filiala din or. Anenii
Noi

6501, or. Anenii Noi, str. Suvorov, 5A

(+373) 265 2-11-07

Agenţia nr. 6

6535, r-nul Anenii Noi, s. Varniţa, str. Tighina, 111

(+373) 265 9-22-52

Agenţia nr. 41

6500, or. Anenii Noi, str. Parcului, nr. 1A

(+373) 265 9-28-00

40

42

43 Filiala din or. Sîngerei 6201, or. Sîngerei, str. Independenţei, 121/A

(+373) 262 2-68-69

44 Filiala din or. Criuleni 4800, or. Criuleni, bd. Biruinţei, 14

(+373) 248 2-30-55

45
46

Filiala din or. CeadîrLunga

6104, or. Ceadîr-Lunga, str. M. Gorkii, 11/1

(+373) 291 2-20-50

Filiala din or. Făleşti

5901, or. Făleşti, str. Alexandru cel Bun, 96

(+373) 259 4-90-07

Agenţia nr. 26

5900, or. Făleşti, str. M. Eminescu,7

(+373) 259 2-42-72

47 Filiala din or. Glodeni 4901, or. Glodeni, str. Suveranităţii, 17, nr.3
Filiala din or.
Nisporeni

(+373) 249 2-37-44

6401, or. Nisporeni, str. Suveranităţii, 10A

(+373) 264 2-55-19

49 Filiala din or. Călăraşi 4400, or. Călăraşi, str. M. Eminescu, 20A

(+373) 244 6-80-05

48

49

BC „MOLDINDCONBANK” S.A.
Republica Moldova
str. Armenească, 38
MD 2012 Chişinău
Tel: +373 22 57 67 82
Fax: +373 22 27 91 95
info@micb.md
www.micb.md
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