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PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA CADRULUI DE ACTIVITATE ŞI A GUVERNANŢEI BĂNCII ÎN
ANUL 2019

1.

Anul 2019 a marcat începutul unei noi etape în dezvoltarea BC „Moldindconbank” S.A. odată cu
procurarea pachetului majoritar de acţiuni de 63,89% din capitalul social al Băncii de către investitorul
european „DOVERIE UNITED-HOLDING AD”, care și-a propus să dezvolte strategia unei bănci eficiente,
transparente și inovative.
Tranzacţia a însemnat reîntregirea componenţei acţionarilor şi încheierea cu succes a celei mai
complicate perioade din istoria Băncii legată de transparentizarea acţionarilor.
BC „Moldindconbank” S.A. a continuat să activeze în cadrul regimului de intervenţie timpurie instituit de
către Banca Naţională a Moldovei (BNM) până la finele anului 2019. Intervenţia timpurie a încetat la
10.02.2020 prin decizia unanimă a Comitetului executiv al BNM, fiind totodată restabilită pe deplin
funcționalitatea organului de conducere statutar. Consiliul băncii a devenit funcțional la 2 decembrie
2019, iar Comitetul de conducere la 11 februarie 2020.
Regimul de intervenție timpurie a fost instituit de BNM pe 20 octombrie 2016, în contextul chestiunii
transparenței acționariatului. În cei peste 3 ani de intervenție timpurie, activele Băncii s-au majorat cu
28%, până la 18,4 miliarde lei, concomitent îmbunătățindu-se și calitatea lor, activele neperformante au
înregistrat în anul 2019 o diminuare de 748,8 mil. lei, sau 35,6%, și 455 mil. lei mai puțin față de anul
2016. Cât privește profitul net al băncii, acesta a însumat 678,4 mil. lei la situația din 31.12.2019,
depășind rezultatul înregistrat la sfârșitul anului 2018 cu 35,6%.
La fel, decizia de ridicare a regimului de intervenție timpurie, potrivit BNM “a fost determinată de faptul că
banca și-a perfecționat actele normative interne și sistemul de control intern, a sporit nivelul de
transparență a acționariatului și a obținut rezultate prin respectarea măsurilor de supraveghere a activității
de creditare prescrise de Banca Națională”.
Astfel, în cei peste trei ani de intervenție timpurie, a fost asigurată stabilitatea financiară și menținerea
cotei de piață a BC „Moldindconbank” S.A. Între timp, aceasta și-a consolidat poziția în clasamentul celor
mai rentabile și eficiente bănci din Republica Moldova, devenind o instituție financiară atractivă pentru
clienți, parteneri și investitori.
2.

MEDIUL DE ACTIVITATE

2.1. Situaţia macroeconomică
În anul 2019 economia Republicii Moldova a continuat să crească în pofida instabilității politice, reducerii
remitenţelor cetățenilor plecați peste hotare şi dependenţei de împrumuturile și ajutoarele acordate de
partenerii externi. Creşterea economică de 3,6% a fost susţinută de cererea internă sporită impulsionată
de creşterea salariilor şi pensiilor, dar şi de investiţiile publice în contextul alegerilor, aceste surse nefiind
sustenabile pe termen lung. Cele mai dinamice sectoare au fost construcțiile, comerţul cu ridicata și
industria. Comerţul exterior şi-a temperat esenţial creşterea. După trei ani de recolte bune, contribuția
agriculturii la creşterea produsului intern brut a fost negativă.
Produsul intern brut (PIB) în anul 2019 a însumat 210,1 miliarde MDL, majorându-se faţă de anul 2018
cu 3,6 la sută (în preţuri comparabile).
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Creșterea reală

Cea mai semnificativă influenţă asupra
creşterii PIB a avut-o valoarea adăugată
brută creată în sectorul construcţiilor – cu
1,3%, urmat de comerţul cu ridicata şi
amănuntul, întreţinerea şi repararea auto,
transport şi depozitare, cazare, alimentaţie
publică – cu 1,2%, industria extractivă,
prelucrătoare,
furnizarea
de
energie
electrică și termică, gaze, apă caldă și aer
condiționat, distribuția apei, salubritate,
gestionarea
deșeurilor,
activități
de
decontaminare – 0,4%, informații și
comunicații – cu 0,4%, impact negativ
asupra creşterii PIB a avut agricultura (-0,2),
administraţia publică şi apărarea, asigurări
sociale obligatorii, învăţămînt, sănătate şi
asistenţă socială (-0,1).
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Inflația anuală (%)

Rata inflației anuale (pentru ultimele 12 luni)
în luna decembrie 2019 a constituit 7,5%,
esențial peste nivelul ţintă a inflaţiei stabilite
de Banca Națională a Moldovei (5% +/-1,5
puncte procentuale), inclusiv la produse
alimentare – 12,4%, mărfuri nealimentare –
5,2% şi servicii prestate populaţiei – 3,5%.
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Leul moldovenesc de la începutul anului
2019 a marcat o apreciere de 1,3% faţă de
euro, iar faţă de dolarul SUA s-a depreciat
cu 0,4% .
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Activele oficiale de rezervă menținute de Banca Națională a Moldovei la 31.12.2019 au atins o valoare
de 3 059,6 mil. USD, majorându-se cu 2,2% comparativ cu nivelul înregistrat la sfârşitul anului 2018.
În ianuarie-decembrie 2019 la bugetul public național (BPN) au fost acumulate venituri în sumă de 63
miliarde MDL, cu 8,5% mai mult faţă de ianuarie-decembrie 2018. Cheltuielile efectuate în cadrul BPN au
fost la nivel de 66 miliarde MDL, în creștere cu 10,7%. În ansamblu, BPN a înregistrat un deficit de 3
miliarde MDL, înregistrând o majorare comparativ cu deficitul de 1,6 miliarde MDL în anul 2018.
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Exporturile și importurile şi-au temperat
creşterea. În anul 2019 exporturile s-au
majorat cu 2,7%, iar importurile - cu 1,4%.
Soldul negativ al balanţei comerciale a
constituit
3063
mil. USD, faţă de 3 054 mil. USD în anul
2018. Gradul de acoperire a importurilor cu
exporturi în anul 2019 a constituit 47,6%,
fiind mai mare cu 0,6 puncte procentuale
decât cel înregistrat în anul precedent.
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Volumul producţiei agricole în anul 2019 a înregistrat o descreştere de 1,9% (în preţuri comparabile).
Micşorarea producţiei agricole a fost determinată de scăderea producției animaliere cu 6,0%. Totodată,
producţia vegetală a înregistrat o descreștere de 0,3%.
Comerţul cu amănuntul și volumul serviciilor de piaţă prestate populaţiei este în creştere. Volumul
cifrei de afaceri în comerţul cu amănuntul în anul 2019 a crescut cu 13,2% (în preţuri comparabile) faţă
de anul 2018, iar volumul cifrei de afaceri în servicii de piaţă prestate populaţiei - cu 14,6%.
Întreprinderile industriale au produs în anul 2019 cu 2,0% mai multe bunuri, în expresie valorică, decât
în anul 2018. Creşterea volumului se datorează creşterii industriei prelucrătore cu 3,1%. Totodată,
industria extractivă a înregistrat o descreștere de -1,6%, diminuînd evoluția întregului sector industrial.
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a înregistrat o
descreştere de 4,0 la sută .
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Investiţiile s-au majorat cu 9,4%. În ianuarie-decembrie 2019 volumul investiţiilor în active imobilizate a
însumat peste 27,8 miliarde MDL. Au fost efectuate investiții majore în sectorul construcțiilor, fapt ce a
asigurat mai mult de jumătate (63%) din creșterea investițiilor totale. Investiţiile s-au majorat
preponderent din contul mijloacelor proprii ale investitorilor, care au crescut cu 8,2 p.p. faţă de anul
precedent determinate de creșterea veniturilor publice, precum și apariția premiselor pentru înviorarea
creditării economiei naționale.
Volumul serviciilor de transport s-a diminuat. Întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian
au transportat circa 18,9 mil. tone de mărfuri în 2019 sau cu 3,7% mai puţin faţă de volumul transportat în
anul 2018.
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50.0%

1 079

1 200

1 267

1 223

40.0%

30.0%

11.2%

20.0%

5.6%

10.0%

-3.5%

-4.4%

În anul 2019, volumul total al remiterilor de
bani din străinătate în favoarea persoanelor
fizice din Republica Moldova a constituit 1
222,89 mil. USD şi s-a micşorat cu 3,5%
comparativ cu anul 2018. Structura valutară a
remiterilor de bani (recalculate în USD) a fost
următoarea: EUR – 692,6 mil., USD – 474,4
mil., RUB – 42,6 mil. și alte valute 13,3 mil.

0.0%

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019
Volumul remiterilor, mil. USD

-10.0%

-20.0%

Creșterea reală

2.2. Evoluţia sistemului bancar
În contextul executării angajamentelor asumate în cadrul Acordului de Asociere dintre Republica Moldova
și Uniunea Europeană, Banca Națională a Moldovei promovează reformele axate pe consolidarea
sectorului bancar și îmbunătățirea cadrului de reglementare și supraveghere bancară, prin armonizarea
cu cerințele Basel III și reglementările Uniunii Europene în domeniu (pachet CRD IV/CRR). O atenție
sporită este acordată transparenței acționarilor în scopul stabilirii unei guvernări corporative solide la
nivelul sectorului bancar și atragerii investitorilor ce corespund principiului ”fit & proper”, identificării
persoanelor afiliate băncilor și gestionării riscurilor.
La 31.12.2019, în Republica Moldova funcţionau 11 bănci licenţiate de Banca Naţională a Moldovei.
Sistemul bancar al Republicii Moldova este caracterizat printr-un grad înalt de concentrare. Astfel, la
situaţia din 31.12.2019 celor mai mari 4 bănci (BC „MOLDOVA - AGROINDBANK” S.A., BC
„Moldindconbank” S.A., B.C. „VICTORIABANK” S.A. și BC „Mobiasbanca” S.A.) le revenea 78,6 la sută
din active, 80,8 la sută din depozite, 79,6 la sută din credite. După profitul obținut, cota este de 85,9
pentru primele patru bănci din totalul obţinut pe sectorul bancar.
Pe parcursul anului 2019, în sectorul bancar a continuat tendința de consolidare a fondurilor proprii, în
același timp fiind menținut un nivel înalt de lichiditate și profitabilitate. De asemenea, a continuat
creșterea activelor, creditelor și depozitelor. Pe parcursul anului a scăzut ponderea creditelor
neperformante în portofoliile de credite.
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Dinamica activelor pe sectorul bancar
(mld. MDL)

33.5

33.2

30.9

4.9

5.8

34.8

33.5

38.4

12.6

11.8

35.5

40.4

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019
Alte active
Investiții în valori mobiliare
Total credite
Dinamica portofoliului de credite brut
(mld. MDL)
6.4

7.6

10.0

14.0

28.3

25.9

25.5

26.4

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019
Credite persoane fizice
Credite persoane juridice

Activele totale ale sistemului bancar la situația
din 31.12.2019 au constituit 90,6 miliarde MDL,
majorându-se pe parcursul anului 2019 cu 9,1 la
sută (7,5 miliarde MDL).
La 31.12.2019, portofoliul de credite brut a
constituit 44,6 la sută din totalul activelor sau
40,4 miliarde MDL.
Investițiile în valori mobiliare (certificatele BNM
și valorile mobiliare de Stat) au înregistrat o
pondere de 13,1 la sută din totalul activelor, fiind
cu 0,8 miliarde mai mici comparativ cu sfârșitul
anului 2018.
Alte active, care constituie 42,3 la sută,
reprezintă conturile deschise la Banca Naţională
a Moldovei, în alte bănci, numerarul, etc
Pe parcursul anului 2019, portofoliul de
credite brut s-a majorat cu 13,9 la sută (4,9
miliarde MDL) înregistrând la situația din
31.12.2019 suma de 40,4 miliarde MDL.
Creşterea portofoliului de credite se datorează
majorării soldului creditelor persoanelor fizice cu
40,2 la sută (4,0 miliarde MDL) care, la sfârșitul
anului 2019 a constituit 14,0 miliarde MDL.
Totodată, se constată majorarea portofoliului
de credite al persoanelor juridice cu 3,6 la sută
sau cu 904 mil. lei.

Pe parcursul anului 2019, ponderea creditelor neperformante (clasificate ca substandard, dubios și
compromis) în totalul creditelor s-a diminuat cu 4,1 puncte procentuale față de finele anului 2018,
constituind 8,5 la sută la 31.12.2019. Indicatorul menționat variază de la o bancă la alta, valoarea cea mai
mare constituind 17,9 la sută.
Băncile au menținut indicatorii lichidității la un nivel înalt. Astfel, valoarea indicatorului lichidităţii pe
termen lung (principiul I al lichidităţii) a constituit 0,72 (limita ≤1), fiind la acelaşi nivel precum la finele
anului 2018. Lichiditatea curentă pe sector (principiul II al lichidităţii) s-a diminuat cu 4,0 puncte
procentuale, constituind 50,65 la sută (limita ≥20%), astfel mai mult de jumătate din activele sectorului
bancar sunt concentrate în active lichide.
Pe parcursul anului 2019, în sectorul bancar a
Dinamica depozitelor (mld. MDL)
continuat tendința de creștere a soldului
depozitelor, care s-a majorat cu 7,7 la sută în
22.8
21.8
perioada de referință, constituind 68,4 miliarde
20.3
17.2
MDL (depozitele persoanelor fizice au constituit
40.3
37.4
66,6 la sută din totalul depozitelor, depozitele
29.4
25.6
persoanelor juridice – 33,3 la sută și depozitele
34.3
băncilor – 0,1 la sută).
28.0
26.1
25.5
Cea mai mare influenţă asupra majorării
depozitelor au avut-o creșterea depozitelor
37.7
39.6
41.7
45.6
persoanelor fizice cu 3,9 miliarde MDL (9,4 la
sută). De asemenea, s-a majorat soldul
31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019
depozitelor persoanelor juridice cu 970 milioane
Depozite persoane juridice
MDL (4,5 la sută).
Depozite persoane fizice
Depozite acceptate în MDL
Depozite acceptate în valută
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Capitalul băncilor pe parcursul anului 2019 s-a majorat cu 15,3 la sută (2,2 mlrd. MDL), constituind 16,4
miliarde MDL. Creșterea capitalului băncilor a fost determinată, în principal, de obținerea profitului în
valoare de 2,3 miliarde MDL.
La situația din 31.12.2019 fondurile proprii au constituit 11,5 miliarde MDL, rata fondurilor proprii totale
pe sectorul bancar a înregistrat valoarea de 25,3 la sută sau cu 1,3 p.p. mai puţin comparativ cu
31.12.2018. Toate băncile au respectat limita reglementată, aceasta variind între 19,2 la sută și 52,0 la
sută.
La 31.12.2019, profiturile înregistrate de băncile din sistemul bancar al Republicii Moldova au însumat
2,3 miliarde MDL și comparativ cu perioada similară a anului precedent s-au majorat cu 55,5 la sută. La
31.12.2019, rentabilitatea activelor (ROA) şi rentabilitatea capitalului (ROE) au constituit 2,5% şi respectiv
14,6%.
3.

PERFORMANŢELE DE BAZĂ ALE BĂNCII

3.1. Locul BC „Moldindconbank” S.A. în sistemul bancar

Active
Credite
Depozite
Profit
Fonduri proprii

Rentabilitate
Carduri
Remiteri de bani
Rețea

1

2
Sursa: http://www.bnm.md/

Banca ocupă locul 2 în sistemul bancar şi deţine în mediu pe diferiţi indicatori cota de 20 la sută din piaţa
bancară autohtonă.

Ponderea de piață a Băncii la 31.12.2019
Carduri în
circulaţie
37,9%

Active
20.4%

Credite
18.7%

Remiteri
de bani
35.9%

Depozite
persoanelor fizice
22.8%
Depozite
20.6%

Sursa: http://www.bnm.md/

BC „Moldindconbank” S.A. este lider al pieței cardurilor de plată şi lider pe piaţa serviciilor de remiteri de
bani de către persoanele fizice.
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3.2. Realizări în anul 2019
Printre realizările și evenimentele importante cu referință la activitatea Băncii pe parcursul anului 2019
este necesar de menţionat următoarele:











Menţinerea poziției secunde pe majoritatea indicatorilor de volum şi a ponderii de piaţă ocupate pe
piaţa bancară autohtonă: locul 2 şi cca. 19-20 la sută din piaţă după diferiţi indicatori de volum.
Evoluția ascendentă a indicatorilor de volum ai băncii: total active (+11,8 la sută), portofoliul de
credite (+11,3 la sută), portofoliul de depozite (+7,6 la sută), datorită păstrării încrederii din partea
populaţiei şi agenţilor economici.
Majorarea gradului de capitalizare a băncii prin creșterea capitalului cu 26,3 la sută, a fondurilor
proprii cu 11,5 la sută, precum și majorarea gradului de acoperire a riscurilor asumate din capital prin
majorarea ratei fondurilor proprii până la 24,36%.
Creșterea portofoliului de credite ale persoanelor fizice, în mediu cu 79,7 mil. MDL pe lună sau cu
956 mil. MDL pe parcursul anului 2019.
Menținerea pozițiilor de lider al pieței cardurilor de plată. Cota băncii din totalul cardurilor aflate în
circulație la 30.09.2019 constituie 37,9 la sută, în descreştere cu 0,5 puncte procentuale faţă de
31.12.2018 (38,4 la sută), și constituie 31,0 % (în numerar) şi 33,3 % (fără numerar) după volumul
operațiunilor cu cardurile de plată.
Menținerea pozițiilor de lider pe piața serviciilor de remiteri de bani de către persoanele fizice. Cota
de piaţă a băncii la 31.12.2019 constituie 35,1 la sută, în descreștere cu 1,2 puncte procentuale de
la începutul anului.
Îmbunătăţirea calităţii portofoliului de credite: suma creditelor neperformante a scăzut cu 37,9%, iar
cota creditelor neperformante în portofoliul de credite a constituit 11,7% în scădere cu 9,3 p.p.

3.3. Structura şi dinamica activelor, obligaţiunilor şi capitalului
Pe parcursul anului 2019 banca a funcţionat stabil şi a menţinut poziţiile înalte pe piaţa bancară
autohtonă.
Activele totale ale BC „Moldindconbank” S.A. au crescut în anul 2019 cu 11,8% sau 1 953,1 mil. lei şi au
atins valoarea de 18 436,9 mil. lei la 31 decembrie 2019.
În structură, activele au evoluat conform următoarelor tendinţe:
 creșterea portofoliului de credite;
 stabilitatea activelor lichide;
 majorarea rezervelor obligatorii;
 micșorarea plasărilor în valori mobiliare și CBN;
 majorarea altor active.
Evoluţia şi structura activelor
18 437
16 484
15 153
5838

6 204
5 879

Credite, net

8 664

Imobilizări corporale şi necorporale

3 159
6 932

263
527

257
473

Investiţii financiare

2 832
2 944
5367

Mijloace băneşti, conturi la BNM,
conturi şi depozite la alte bănci

334
404

Alte active

2017
2018
2019
Mijloacele băneşti, conturile la Banca Naţională, conturile şi depozitele la alte bănci au sporit cu 324,9
mil. lei (+5,5%), însumând 6 203,7 mil. lei la finele anului 2019.
Portofoliul de credite net, s-a majorat cu 1 732,1 mil. lei (+25,0%) comparativ cu anul precedent,
înregistrând valoarea de 8 663,8 mil. lei.
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Credite pe tipuri de clienţi

75%

68%

58%

25%

32%

42%

2017

2018

2019

Credite persoane fizice

Dinamica creditelor pe tipuri de clienți
pe
parcursului
anului
2019
demonstrează majorarea esențială a
cotei creditelor acordate persoanelor
fizice (de la 32 la sută la sfârșitul
anului 2018 la 42 la sută la situația din
31.12.2019).

Credite persoane juridice

Totodată, pe parcursul anului 2019, s-au micşorat investiţiile financiare cu 112 mil. lei (-3,8%), atingând
valoarea de 2 831,8 mil. lei.
Evoluţia pasivelor băncii în structură, pe parcursul anului 2019, s-a caracterizat prin:






creşterea considerabilă a depozitelor la vedere;
creşterea depozitelor la termen după o perioadă de scădere din anii precedenţi;
majorarea împrumuturilor;
majorarea altor datorii;
creşterea semnificativă a capitalizării băncii din contul profitului.

Datoriile băncii la 31.12.2019 au constituit 15 172,6 mil. lei, înregistrând o creştere de 1 274,3 mil. lei
(+9,2%) comparativ cu 31.12.2018.
Evoluţia şi structura pasivelor
18 437
15 153
2102
629

12005

16 484
3 264
389

2 586
353

Capital
Împrumuturi

14 094

13 082

Datorii către clienţi
Alte datorii

417

463

690

2017

2018

2019

Principala componentă a datoriilor băncii sunt datoriile către clienţi. Datoriile către clienţi au înregistrat o
dinamică ascendentă atât ca mărime absolută cât şi ca pondere şi au atins valoarea de 14 094 mil. lei la
finele anului 2019, cu o creştere de 1 012,4 mil. lei (+7,7%).
Structura datoriilor către clienţi
38.7%

48.4%

51.6%

61.3%

51.6%

48.4%

2017

2018

2019

Depozite la termen

În structura datoriilor către clienţi au
crescut semnificativ depozitele la
vedere, cu 935 mil. lei (+14,8%).
Creşterea s-a datorat atât majorării
soldurilor în conturile curente ale
agenţilor economici, cât şi sporirii
conturilor de card a persoanelor
fizice.

Depozite la vedere

Împrumuturile atrase de Bancă au constituit 389,1 mil. lei la 31.12.2019 fiind în creştere faţă de anul
precedent cu 35,8 mil. lei (+10,1%).
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Capitalul propriu al băncii a atins valoarea de 3 264,3 mil. lei la 31.12.2019, fiind majorat pe parcursul
anului de gestiune cu 678,8 mil. lei (+26,3%) din contul creşterii profitului nerepartizat şi rezervelor.
Capitalul acţionar în mărime de 494,5 mil. lei nu s-a modificat.
3.4. Rezultatele financiare ale băncii şi rentabilitatea
Activitatea băncii pe parcursul anului 2019 a fost una profitabilă, banca fiind şi liderul sistemului bancar
autohton la capitolul eficienţă.
Profitul perioadei a constituit 678,4 mil. MDL, în creştere cu 35,6% faţă de anul precedent.
În structura profitului venitul net aferent dobânzilor, în sumă de 587,6 mil. lei, a avut o evoluţie pozitivă în
anul 2019 (+11%), spre deosebire de anii 2017-2018 când s-a înregistrat un trend descendent. Această
evoluţie a fost condiţionată în primul rând de creşterea portofoliului de credite. Totodată baza de resurse
în creştere şi rezerva de lichiditate au permis efectuarea plasamentelor care au adus un venit suplimentar
considerabil. În acelaşi timp creşterea cheltuielilor aferente dobânzilor a fost mai moderată datorită
optimizării resurselor de finanţare ale Băncii prin atragerea într-un volum mai mare a depozitelor la
vedere pe parcursul anului 2019.
Venitul net din onorarii şi comisioane a contribuit la profitul băncii cu 303,9 mil. lei, fiind în creştere cu
6,6% faţă de anul precedent. Majorarea veniturilor s-a datorat creşterii volumului de operaţiuni şi
tranzacţii efectuate de către clienţii băncii, ca rezultat al creşterii numărului de carduri şi a numărului de
clienţi.
În componenţa cheltuielilor neaferente dobânzilor s-au majorat preponderent cheltuielile din activitatea cu
carduri, care au fost recuperate prin veniturile aferente activității cu carduri, cheltuielile cu personalul
(datorită majorării salariilor de funcţie pentru angajaţii băncii începând cu ianuarie 2019), au sporit
contribuţiile pentru garantarea depozitelor (în rezultatul modificării legislaţiei referitor la metoda de calcul
a sumei supuse garantării).
Dinamica ascendentă a rezultatelor financiare ale băncii în anul 2019 se reflectă în indicatorii de eficienţă
ai băncii. Rentabilitatea activelor (ROA) la finele anului 2019 a constituit 3,67%, cu o creştere de 0,7
puncte procentuale faţă de anul precedent. Rentabilitatea capitalului acţionar (ROE) în mărime de
23,12% este cu 2,3 puncte procentuale peste nivelul anului precedent. Indicele eficienţei s-a majorat cu
38,4 puncte procentuale şi a atins nivelul de 217,5%.
Rentabilitatea activelor (ROA)

Rentabilitatea capitalului (ROE)
3.7%

3.0%

20.8%
17.8%

2.3%
1.9%

2017
ROA Bancă

2.5%

1.9%

2018

23.1%
14.6%

11.6%

11.4%

2019
ROA Sistemul bancar

2017
ROE Bancă

2018
2019
ROE Sistemul bancar

3.5. Respectarea normativelor obligatorii
Pe parcursul anului 2019, BC „Moldindconbank” S.A. a respectat toţi indicatorii prudenţiali stabiliţi de
Banca Naţională a Moldovei.
Indicator
Fonduri proprii
Rata fondurilor proprii
Lichiditatea Principiul I
Lichiditatea Principiul II
Lichiditatea Principiul III:

Normativ
prudențial
Min 10%
< 1,0
>20%

până la o lună inclusiv
între o lună și 3 luni inclusiv

> 1,0

31.12.2018

31.12.2019

1 826 795
24,12
0,78
59,40

2 040 144
24,36
0,70
53,65

2,45
21,72

2,00
9,97
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Indicator
între 3 și 6 luni inclusiv
între 6 și 12 luni inclusiv
peste 12 luni
Expunerea faţă de un client sau faţă de un grup de clienţi
aflaţi în legătură / Capitalul eligibil al băncii, %
Ponderea primelor zece expuneri din credite în portofoliul
total al creditelor și angajamentelor condiționale, care
constituie după mărime primele zece expuneri, %
Total expuneri faţă de persoanele afiliate / Capitalul eligibil al
băncii, %
Expunerea faţă de o persoană afiliată şi/sau un grup de
clienţi aflaţi în legătură cu persoana afiliată băncii / Capitalul
eligibil al băncii, %
Datoria funcţionarilor băncii / Fonduri proprii, %
Poziţia valutară deschisă lungă pe valută / Fonduri proprii, %
Poziţia valutară deschisă scurtă pe valută / Fonduri proprii,
%
Suma poziţiilor valutare deschise lungi / Fonduri proprii, %
Suma poziţiilor valutare deschise scurte / Fonduri proprii, %
Valoarea totală a investiţilor în imobilizări corporale pe
termen lung / Fonduri proprii, %
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Normativ
prudențial

31.12.2018

31.12.2019

2,57
1,75
9,23

5,54
3,62
9,58

≤ 15%

12,07

10,53

≤ 30

23,30

22,63

≤ 20%

25,01*

0,47

≤10%

10,53*

0,35

≤10%
≤ +10%

4,24
1,92

5,29
2,49

≥ -10%

-0,01

-0,06

≤ +20%
≥ -20%

3,45
-0,01

4,92
-0,07

< 50%

10,64

9,70

* În termen de până la 31.03.2020 depăşirea limitelor indicate nu se consideră încălcare a limitelor maxime prevăzute
la capitolul III din Regulamentul privind tranzacţiile băncii cu persoanele sale afiliate (HCE al BNM nr.83 din
26.04.2018)

4.

MANAGEMENTUL RISCURILOR

Procesul de gestiune a riscurilor în cadrul BC „Moldindconbank” S.A. urmărește crearea unui cadru
adecvat de administrarea eficientă a următoarelor tipuri de risc la care poate fi expusă Banca: riscul de
credit (inclusiv riscul de credit al contrapărții, riscul de decontare și riscul de concentrare), riscul privind
expunerile cu persoanele afiliate, riscul de piață, riscul de rată al dobânzii din afara portofoliului de
tranzacționare (IRRBB), riscul de lichiditate, riscul strategic, riscul operațional, riscul reputațional, riscul
de țară/transfer, - în acest scop Banca dispunând de strategii, politici, manuale, regulamente și alte
documente normative interne.
Banca dispune de o funcție de administrare a riscurilor, reprezentată de Departamentul riscuri bancare
(DRB), care este o subdiviziune independentă a Băncii subordonată funcţional și organizațional
Vicepreşedintelui Comitetului de conducere al Băncii responsabil de aria riscuri, cu raportare directă către
Consiliul Băncii, Comitetul de administrare a riscurilor și Comitetul de conducere al Băncii. Independența
în activitatea subdiviziunii respective este asigurată prin raportarea nemijlocită Consiliului Băncii.
În Politicile privind administrarea riscurilor semnificative a fost stabilit cadrul apetitului la risc pentru toate
riscurile semnificative, după principiul ”semaforului”, iar în dependență de nivelul profilului de risc
determinat, acesta poate fi încadrat în una din următoarele ”zone” (culori):
• ”Zona verde” – dacă profilul de risc este în această zonă, Banca respectă apetitul la risc și reprezintă
situația normală de activare a Băncii;
• ”Zona galbenă” – limita de avertizare. Dacă profilul de risc este în această zonă, Banca respectă
apetitul la risc dar se apropie de limita toleranței la risc. Aceasta limită de avertizare a fost inclusă cu
scopul să aloce Băncii suficient timp pentru a întreprinde acțiuni corective și pentru a reduce riscul astfel
încât acesta să se încadreze în ”zona verde”.
• ”Zona roșie” – depășirea toleranței la risc. Dacă profilul de risc este în această zonă, se încalcă apetitul
și toleranța la risc, dar nu se depășește capacitatea de risc și poate fi declanșat planul de redresare;
• ”Zona mov” – dacă profilul de risc este în această zonă, se încalcă capacitatea de acoperire a riscurilor
și poate conduce la incapacitatea Băncii de a funcționa în mod sustenabil și viabil.
Departamentul riscuri bancare este responsabil de evaluarea profilului de risc al Băncii în raport cu
apetitul și toleranța la risc stabilite pentru fiecare tip de risc în Politici privind administrarea riscurilor în BC
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”Moldindconbank” S.A., cu raportarea trimestrială către organelor de conducere ale Băncii și Comitetului
de administrare a riscurilor în cadrul Raportului privind administrarea riscurilor semnificative.
4.1. Evaluarea adecvării capitalului la riscuri
Procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri reprezintă o componentă a procesului de
conducere a Băncii şi a culturii decizionale a acesteia.
Procesul intern de evaluare a adecvării capitalului Băncii la riscuri asigură organului de conducere
posibilitatea să evalueze în mod continuu profilul de risc al Băncii şi gradul de adecvare a capitalului în
raport cu acesta.
Pentru evaluarea adecvării capitalului intern la riscuri, Banca identifică şi evaluează toate riscurile
semnificative la care este sau poate fi expusă.
Banca îşi stabileşte ca obiectiv un nivel intern al cerinţei de capital, având în vedere profilul de risc,
mediul economic în care îşi desfăşoară activitatea, calitatea proceselor de control intern şi de
administrare a riscurilor, planurile strategice, calitatea capitalului intern disponibil.
Principalul scop al procesului intern de evaluare a adecvării capitalului la nivelul Băncii este acela de a
sprijini strategia de afaceri și a asigura că există un grad suficient de capitalizare pentru a face față unor
condiții de criză macroeconomică.
Procesul de evaluare a adecvării capitalului are următoarea structură:






identificarea riscurilor la care Banca este sau poate fi expusă;
stabilirea metodelor (cantitative și/ sau calitative) de evaluare a riscurilor și stabilirea materialității
acestora;
adecvarea capitalului: relația dintre necesarul de fonduri proprii și fondurile proprii;
raportarea periodică a riscurilor la care Banca este sau poate fi expusă, pentru calcularea şi
evaluarea continuă a necesităţilor de capital intern;
planificarea şi menţinerea surselor de capital intern necesare realizării adecvării capitalului la
profilul de risc al Băncii.

Conform Politicilor privind administrarea riscurilor semnificative în BC ”Moldindconbank” S.A., profilul
general de risc al Băncii este reprezentat prin indicatorii de capital (rata fondurilor proprii și rata adecvării
capitalului economic – ICAAP). La situația din 31.12.2019 profilul de risc al Băncii este redus și se
încadrează în apetitul de risc stabilit în Politicile privind administrarea riscurilor semnificative. Banca se
conformează cerințelor de fonduri proprii și de menținere a amortizoarelor de capital conform
reglementărilor BNM și conform Politicilor privind administrarea riscurilor semnificative ale Băncii.
4.2. Riscul de credit, inclusiv riscul de credit al contrapărții, riscul de decontare și riscul de
concentrare
Riscul de credit reprezintă riscul actual sau viitor de afectare a profiturilor şi a capitalului ca urmare a
neîndeplinirii de către debitor sau contraparte a obligaţiilor contractuale sau a eşecului acestuia în
îndeplinirea celor stabilite în contract.
Riscul de credit al contrapărții este o subcategorie a riscului de credit, care reprezintă riscul de afectare a
profiturilor şi a capitalului în situaţia când o contraparte la o tranzacţie intră în stare de nerambursare
(default) înainte de decontarea finală a fluxurilor de mijloace băneşti aferente tranzacţiei.
Riscul de decontare este riscul de pierdere cauzat de diferenţa între preţul de decontare convenit şi
valoarea de piaţă curentă pentru tranzacţiile în care instrumentul de datorie, titlul de capital sau valuta
rămân nedecontate după data de livrare scadentă.
Riscul de concentrare reprezintă riscul de afectare a profiturilor şi a capitalului rezultat din expunerile faţă
de fiecare contraparte şi/sau grupuri de persoane aflate în legătură, şi/sau grupuri de persoane care
activează în acelaşi sector economic, desfăşoară aceeaşi activitate sau deţin o asociere în participaţie.
În activitatea sa, banca este expusă în special riscului de credit, acesta fiind cel mai important tip de risc
cu care se confruntă.
Riscul de credit înglobează atât riscul din activitatea de creditare propriu-zisă, cât și din tranzacţiile
încheiate cu băncile - contragenți, persoane juridice nerezidente specializate în vederea efectuării
operațiunilor de introducere şi/sau scoatere a numerarului, organizatori de sisteme de remiteri de bani și
din alte tranzacţii iniţiate pentru clienţii Băncii, precum emiterea de scrisori de garanţie,
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deschiderea/confirmarea de acreditive, investiţii în acţiuni și alte valori mobiliare, alte facilitaţi acordate
clienţilor.
Având în vedere că activitatea de creditare deţine o pondere importantă în activitatea desfăşurată de
Bancă, un sistem eficient de administrare a riscului de credit generează efecte pozitive atât pentru bancă,
cât și pentru clienţii săi. Pentru bancă, efectele pozitive constau în diminuarea nivelului pierderilor
rezultate din credite neperformante, precum și diminuarea volatilității rezultatelor financiare. Pentru clienți,
efectele pozitive constau în optimizarea tarifelor, sporirea calităţii, a gradului de diversificare a serviciilor
şi operativității prestării lor, majorarea gradului de protecție a intereselor clienților.
Activitatea de creditare în cadrul băncii este reglementată prin documentele normative, prin care se
stabilesc pașii procesului de creditare a agenților economici și persoanelor fizice, criteriile de eligibilitate,
modalitatea monitorizării debitorilor, stabilirii rating-lui intern, limitele pe sectoare de activitate, tip de
client, valută, grupe de clienți, produse etc.
Administrarea riscului de credit la nivelul portofoliului de credite se efectuează prin evaluarea riscului
aferent portofoliului dat şi încadrarea în limitele stabilite de expunere la riscul de credit, respectiv:








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

Banca respectă limitele apetitului și toleranței la riscul de credit stabilite conform Politicilor privind
administrarea riscurilor semnificative.
4.3. Riscul privind expunerile cu persoanele afiliate
Banca, în desfăşurarea normală a activităţii sale, încheie diverse tranzacţii bancare cu persoanele afiliate.
Acestea includ credite, depozite şi tranzacţii valutare, achiziţii de alte servicii, care se încheie la condiții
similare celor încheiate cu persoanele neafiliate.
Banca efectuează tranzacţii cu persoanele afiliate numai după acumularea informaţiei suficiente pentru
argumentarea eficienţei tranzacţiei respective, precum şi pentru evaluarea riscurilor aferente acesteia.
Prin administrarea riscului privind expunerile cu persoanele afiliate se urmărește cunoașterea
persoanelor afiliate, identificarea tranzacţiilor cu persoanele afiliate şi determinarea expunerilor
individuale şi totale faţă de persoanele afiliate, pentru determinarea sumei totale a acestor expuneri,
precum şi pentru monitorizarea şi raportarea respectivelor expuneri prin intermediul unui proces
independent de verificare şi auditare.. Scopul principal este de a evalua și diminua riscurile la care ar
putea fi expusă Banca ca urmare a angajării în asemenea tranzacții. În acest sens, Banca a dezvoltat
proceduri și regulamente interne, care permit identificarea, monitorizarea, analiza la timp a acestor
tranzacții, precum și fortificarea sistemului de control intern Banca deţine și menține Registrul persoanelor
afiliate Băncii și Registrul tranzacţiilor cu persoanele afiliate Băncii. Tranzacţiile cu persoanele afiliate
băncii se înscriu în registrul respectiv, cu indicarea naturii tranzacţiei, datei încheierii tranzacţiei, numărul
contractului, sumei şi termenelor acesteia. În cazul tranzacţiilor de credit/împrumut se indică asigurarea şi
asigurătorul acestora.
Profilul de risc privind expunerile cu persoanele afiliate este monitorizat și raportat trimestrial către
Comitetul de conducere, Comitetul de administrare a riscurilor și Consiliul Băncii. La situația din
31.12.2019, profilul riscului privind expunerile cu persoanele afiliate este ”redus”, și nu depășește apetitul
de risc al Băncii.
4.4. Riscul de piață
Prin prisma riscului de piață se are în vedere, în principal, componentele majore ale riscului de piață,
respectiv:
 riscul valutar;
 riscul de poziţie;
 riscul de marfă.
Pe parcursul anului 2019 administrarea riscului de piață al Băncii s-a axat în principal pe gestiunea
riscului valutar, ca component major (semnificativ) pentru Bancă al riscului de piață.
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Riscul valutar
Riscul valutar reprezintă riscul expunerii la pierderi rezultate din contractele comerciale sau din alte
raporturi economice ca urmare a fluctuaţiilor pe piaţă ale ratei de schimb valutar în perioada dintre
încheierea contractului şi scadenţa acestuia.
Administrarea riscului valutar se realizează prin determinarea următorilor indicatori:
a) poziția deschisă netă pe fiecare valută (exclusiv moneda de raportare);
b) poziția netă totală;
pe baza cărora se monitorizează şi limitează nivelurile maxime ale pozițiilor deschise nete şi ale poziției
nete totale în total fonduri proprii.
Banca monitorizează (zilnic și lunar) pozițiile valutare deschise atât pentru fiecare valută în parte, cât și
agregat în vederea limitării riscurilor și evitării pierderilor cauzate de fluctuațiile cursului valutar, precum și
urmărește conformarea la limitele apetitului și toleranței stabilite în scopul administrării la riscul valutar,
stabilite în Politicile privind administrarea riscurilor semnificative ale Băncii.
În scopul diminuării și monitorizării riscului valutar al Băncii, BC „Moldindconbank” S.A. și-a stabilit
următoarele limite:
Nr.
d/o
1
2
3
4
5

Indicatori
Raportul poziţiei valutare deschise lungi la
fiecare valută străină (valoarea maximală)
Raportul poziţiei valutare deschise scurte la
fiecare valută străina (valoarea maximală)
Suma raporturilor poziţiilor valutare deschise
lungi la toate valutele
Suma raporturilor poziţiilor valutare deschise
scurte la toate valutele
Raportul dintre suma activelor valutare
bilanţiere şi suma obligaţiunilor valutare
bilanţiere

Limita de
avertizare,
%

Toleranța
la risc,
%

Capacitatea
de risc,
%

+7% ÷ +8%

+8%

≤ +10%

-7% ÷ -8%

-8%

≥ -10%

+14% ÷ +16%

+16%

≤ +20%

-14% ÷ -16%

-16%

≥ -20%

±(12% ÷ 15%)

±15%

±25%

Pe parcursul anului 2019 nu au fost înregistrate depășiri ale limitelor stabilite în scopul administrării
riscului valutar.
Profilul de risc de piață calculat pe baza datelor de la 31.12.2019 se situează la un nivel ”redus” și se
încadrează în apetitul la riscul de piață al Băncii.
4.5. Riscul de rată a dobânzii din activităţi în afara portofoliului de tranzacţionare (în continuare:
IRRBB)
Riscul de rată al dobânzii din activităţi în afara portofoliului de tranzacţionare (în continuare: IRRBB)
reprezintă riscul actual sau viitor de afectare a profiturilor şi a capitalului ca urmare a unor modificări
adverse ale ratelor dobânzii.
IRRBB îşi are originea în necorespunderea dintre mărimea activelor sensibile la rata dobânzii şi pasivelor
sensibile la rata dobânzii pentru o anumită perioada de timp în volum absolut, şi din modificările structurii
temporare a ratelor dobânzii respective, rezultate în schimbarea pantei şi formei curbei rentabilităţii.
Administrarea IRRBB se realizează prin determinarea unor indicatori de sensibilitate la variația ratei
dobânzii (raportul G.A.P.) implicând identificarea activelor/ pasivelor bilanțiere şi extrabilanţiere sensibile
şi non-sensibile la variația ratei dobânzii per total şi pe benzi de scadenţă.
Prin intermediul strategiei de administrare a riscului de dobânda, Banca urmărește scopul de a diminua
decalajul între activele şi pasivele sensibile la variația ratei dobânzii, atât per total, cât şi pe benzi de
scadenţă, astfel încât impactul variației ratei dobânzii asupra veniturilor nete din dobânzi sa fie cât mai
mic.
În cadrul BC „Moldindconbank” S.A. în procesul administrării IRRBB se efectuează analiza și
monitorizarea periodică a riscului, precum și a factorilor de influență, inclusiv rata inflației, ratele politicii
monetare a Băncii Naționale a Moldovei și a instrumentelor financiare, analiza comparativă a ratelor la
produse și situația pieței, cu întocmirea și prezentarea rapoartelor şi propunerilor către Comitetul ALCO.
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Departamentul planificare și analiză economico-financiară este responsabil de analiza și monitorizarea
riscului IRRBB și de prezentarea trimestrială Departamentului riscuri bancare a informației și indicatorilor
cu privire la riscul IRRBB în vederea determinării profilului de risc al Băncii și raportării către Comitetul de
conducere al Băncii, Comitetul de administrare a riscurilor și Consiliului Băncii.
La situația din 31.12.20199, profilul de risc IRRBB este redus și respectă apetitul de risc asumat de
Bancă în Politici privind administrarea riscurilor semnificative.
4.6.

Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate exprimă riscul actual sau viitor de afectare a profiturilor şi a capitalului, determinat de
incapacitatea băncii de a-şi îndeplini obligaţiile la scadenţa acestora. Riscul de lichiditate rezidă din
incapacitatea Băncii de a-şi onora obligațiile de plată, fără ca aceasta să implice costuri sau pierderi ce
nu pot fi suportate de Bancă.
BC „Moldindconbank” S.A. administrează riscul de lichiditate pentru toate activele și pasivele în monedă
națională și în valută străină, inclusiv cele atașate la cursul valutei, din bilanțul contabil și din afara
bilanțului, precum și luând în calcul toate riscurile complementare.
Obiectivul principal al administrării riscului de lichiditate este asigurarea unei activități eficiente și durabile,
protejarea intereselor clienților și a capitalului băncii.
În procesul de evaluare a riscului de lichiditate, banca folosește următoarele instrumente:


Analiza maturității și decalajului dintre activele și pasivele pe benzi de scadență;



Analiza fluxurilor monetare;



Analiza bazei de resurse a băncii;



Analiza indicatorilor de lichiditate.

În scopul monitorizării și diminuării riscului de lichiditate, în Politicile privind administrarea riscurilor
semnificative a băncii, banca și-a stabilit următoarele limite pe indicatorii de lichiditate:
Nr. d/o
1
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Indicatori

Limita de avertizare

Toleranța
la risc

Capacitatea
de risc

Lichiditatea pe termen lung (Principiul I)

0,85 - 0,90

0,90

1

Lichiditatea curentă (Principiul II), %
inclusiv pentru: - MDL
- USD
- EUR
Lichiditatea pe benzi de scadență (Principiul III):
- până la o lună inclusiv
- între o lună şi 3 luni inclusiv
- între 3 şi 6 luni inclusiv
- între 6 şi 12 luni inclusiv
- peste 12 luni

30% - 35%
30% - 35%
22% - 24%
22% - 24%

30%
30%
22%
22%

20
-

1,5 – 1,8
1,5 – 1,8
1,5 – 1,8
1,5 – 1,8
1,5 – 1,8

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

1
1
1
1
1



lichiditatea pe termen lung (Principiul I) – prevede ca suma activelor Băncii cu termenul de
rambursare mai mult de 2 ani să nu depășească suma resurselor ei financiare, adică raportul
respectiv nu trebuie să fie mai mare de 0,85 - 0,90;



lichiditatea curentă (Principiul II) – prevede că lichiditatea curentă a Băncii, exprimată ca raport al
activelor lichide la activele totale ale Băncii, nu trebuie să fie mai mică decât 30% - 35%;



lichiditatea pe benzi de scadență (Principiul III) - prevede că lichiditatea pe benzi de scadență,
exprimată ca raport între lichiditatea efectivă și lichiditatea necesară pe fiecare bandă de
scadență, nu trebuie să fie mai mică decât 1,5 – 1,8.

La situația din 3.12.2019 Banca respectă limitele stabilite în scopul administrării riscului de lichiditate
conform Politicilor privind administrarea riscurilor semnificative. Profilul riscului de lichiditate calculat pe
baza datelor de la 31.12.2019 se situează la un nivel ”redus” și se încadrează în apetitul la riscul de
lichiditate al Băncii.
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Riscul strategic

Riscul strategic este riscul actual sau viitor de afectare a profiturilor şi a capitalului determinat de
schimbări în mediul de afaceri sau de decizii de afaceri defavorabile, de implementarea inadecvată a
deciziilor sau de lipsa de reacție la schimbările din mediul de afaceri.
Riscul strategic se măsoară în funcție de:


compatibilitatea obiectivelor strategice;



strategiile dezvoltate pentru îndeplinirea obiectivelor;



resursele alocate pentru îndeplinirea obiectivelor;



calitatea implementării masurilor pentru realizarea obiectivelor.

Administrarea riscului strategic presupune:


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



dezvoltarea activităţilor băncii pe baze durabile, adaptate evoluției mediului economic;



realizarea unei analize periodice care să permită o evaluare a modului in care rezultatele obținute
corespund strategiei stabilite, în corelație cu evoluțiile mediului în care Banca operează.

Obiectivele urmărite în procesul de administrare a riscului strategic sunt legate de menținerea unui
echilibru permanent in gestionarea activelor Băncii, astfel încât activitatea de ansamblu sa se încadreze
in profilul de risc asumat de Bancă.
În procesul de administrare a riscului strategic, Banca a efectuează evaluarea îndeplinirii indicatorilor
planificați ai rentabilității (ROA, ROE), marjei nete a dobânzii și a coraportului dintre veniturile și
cheltuielile neaferente dobânzilor, în raport cu apetitul și toleranța la riscul, stabilite Politici privind
administrarea riscurilor semnificative ale Băncii.
Profilul de risc strategic a fost monitorizat și raportat trimestrial către organele de conducere ale Băncii și
Comitetul de administrare a riscurilor. La situația din 31.12.2019, profilul riscului strategic al Băncii se
menține la un nivel redus și se încadrează în apetitul la riscul strategic al Băncii (mediu-redus).
4.8.

Riscul operațional

Risc operaţional este riscul actual sau viitor de afectare a profiturilor şi a capitalului care rezultă din
procese sau sisteme interne inadecvate sau eşuate şi/sau în urma acţiunii unor persoane sau
evenimente externe. Riscul operaţional include şi riscul juridic (care cuprinde dar nu se limitează la
expunerea Băncii la amenzi şi alte sancţiuni sau plăţi de despăgubiri în caz de neaplicare sau aplicare
defectuoasă a dispoziţiilor legale sau contractuale, precum şi a faptului că drepturile şi obligaţiile
contractuale ale băncii şi /sau ale contrapartidei sale nu sunt stabilite în mod corespunzător).
Administrarea riscului operațional are drept scop principal reducerea numărului și sumei pierderilor
generate de evenimentele de risc operațional, rezultate din procese interne, sisteme inadecvate sau
eronate, incluzând atât fraudele interne și externe, procesările defectuoase ale datelor legate de clienți,
cât şi funcționările defectuoase ale sistemelor informatice. De asemenea, permite crearea unei culturi de
conformitate, care protejează banca de riscurile asociate cu nerespectarea legilor, regulamentelor
subordonate acestora, regulilor și codurilor aplicabile activităţii bancare.
În procesul de administrare a riscului operaţional Banca ia în considerare, printre altele și următoarele
subcategorii ale acestuia:
1) riscul de conformitate - administrat de către Departamentul conformitate;
2) riscul denaturării securităţii şi integrităţii sistemelor informaţionale ca subcategorie a riscului
operaţional, riscul TIC - administrat de către Departamentul tehnologii informaționale (1-a linie de
apărare) și Serviciul securitate a informației (a 2-a linie de apărare);
3) riscul juridic - administrat de către Departamentul legalitate.
În cadrul BC „Moldindconbank” S.A riscul operaţional este structurat în dependenţă de factorii de risc
operațional – oameni, procese, sisteme, evenimente externe.
Pierderea din evenimente de risc operațional poate surveni în urma a 7 categorii de evenimente: frauda
internă; frauda externă; practici de angajare şi siguranță la locul de muncă; practici comerciale aferente
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clienţilor şi produselor; executarea, livrarea şi administrarea proceselor; întreruperea activităţii şi
funcționarea neadecvată a sistemelor; existenţa pagubelor asupra activelor corporale.
Pentru o administrare mai eficientă a evenimentelor de risc operaţional, banca are implementată o bază
de date, de evidență și clasificare a riscurilor operaționale, care este permanent actualizată şi este în
continuă dezvoltare.
În scopul evaluării profilului riscului operațional, în Politicile privind administrarea riscurilor semnificative
în BC ”Moldindconbank” S.A., au fost stabiliți indicatori de evaluarea a profilului de risc operațional, după
cum urmează:
- Pierderi operaționale în ultimele 12 luni raportate la Fondurile proprii (%);
- Suma litigiilor clasificate – nefavorabil la care nu au fost formate provizioane raportată la Fondurile
proprii ale Băncii (%);
- Fluctuația de personal în ultimele12 luni (nr. de salariați care au plecat din Bancă din propria inițiativă în
ultimele 12 luni / nr. mediu de salariați în ultimele 12 luni).
La situația din 31.12.2019 profilul riscului operațional al Băncii este mediu-redus și se încadrează în
apetitul la riscul operațional al Băncii (mediu).
Riscul reputațional

4.9.

Riscul reputaţional reprezintă riscul actual sau viitor de afectare a profiturilor şi a capitalului sau a
lichidităţii, determinat de percepţia nefavorabilă asupra imaginii unei bănci de către contrapărţi, acţionari,
investitori sau autorităţi de supraveghere.
Administrarea riscului reputațional în cadrul Băncii este efectuată ținând cont de sursele de proveniență a
acestora, având în vedere: scurgerea informației care nu este destinată publicului larg, reclamații
întemeiate din partea clienților, sancțiuni din partea instituțiilor abilitate cu drept legal, relații cu persoane
sau companii cu reputație negativă, incapacitatea îndeplinirii obligațiilor contractuale asumate, incidente
tehnice, interpretarea incorectă a unor informații referitoare la serviciile, produsele sau imaginea Băncii.
Evenimentele de risc reputațional sunt cumulate în registrul riscurilor reputaționale (bază de evidență și
gestiune a evenimentelor de risc reputațional) în vederea monitorizării dinamicii evenimentelor identificate
și evoluției nivelului de risc. În funcției de impactul și probabilitatea producerii evenimentelor de risc
reputațional, acestea au fost clasificate în trei nivele:
-

risc redus;
risc mediu;
risc ridicat.

Departamentul riscuri bancare raportează membrilor Comitetului de conducere, evenimentele de risc cu
nivel ”mediu” și ”ridicat”, iar trimestrial acestea sunt reflectate în Raportul privind administrarea riscurilor
semnificative, prezentat Comitetului de conducere, Comitetului de administrare a riscurilor și Consiliului
Băncii, cu indicarea măsurilor de diminuare întreprinse, subdiviziunile responsabile de proces și
propunerilor (după caz).
În anul 2019 Banca a tins să-și îmbunătățească imaginea, obiectivul final al administrării riscului
reputațional fiind acela de a restabili imaginea pozitivă a Băncii în relația cu clienții, celelalte bănci și
instituții financiare, acționari, mass-media și organele de supraveghere.
Profilul de risc reputațional, în anul 2019 s-a menținut la nivelul mediu-ridicat și se încadrează în apetitul
la riscul reputațional al Băncii (nu mai înalt de mediu-ridicat).
4.10. Riscul de țară / Riscul de transfer
Riscul de ţară reprezintă riscul expunerii la pierderi ca urmare a condiţiilor şi evenimentelor economice,
sociale şi/sau politice dintr-o ţară străină care afectează activitatea băncii.
Riscul de transfer reprezintă riscul de afectare a profiturilor şi a capitalului rezultat din imposibilitatea
convertirii de către o contraparte a monedei naţionale în valuta necesară la plata unor obligaţii financiare,
din cauza lipsei sau indisponibilităţii acestei monede ca urmare a unor restricţii impuse de către ţara
contrapărţii respective.
Banca deține expuneri transfrontaliere și în valută, inclusiv în numerar, plasamente, conturi
corespondente, investiţii şi alte active din bilanţ şi din afara bilanţului .
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Administrarea riscului de ţară şi de transfer se efectuează prin aplicarea unui mecanism de apreciere și
revizuire a categoriei de risc, stabilită pentru țara respectivă, în baza unui complex de factori de limitare a
expunerii băncii față de fiecare țară. Limitele stabilite sunt revizuite periodic și ajustate la necesitate.
Respectarea limitelor de țară se monitorizează zilnic, fiind calculate în baza unui rating. Ca bază la
evaluarea proprie, Banca utilizează evaluările şi ratingul agenţiilor internaţionale Standard & Poor’s,
Moody’s şi Fitch.
În cazul înregistrării depășirii limitelor, conform prevederilor Procedurii BC ”Moldindconbank” S.A. privind
stabilirea limitelor pe țări și bănci - contragenți, au fost informați operativ membrii Comitetului de
conducere și subdiviziunile relevante și au fost întreprinse măsuri operative în vederea redistribuirii
soldurilor excedente și încadrarea în limitele stabilite până în următoarea zi lucrătoare, iar la necesitate
au fost efectuate revizuirea limitelor.
La situația din 31.12.2019, profilul riscului de țară/transfer al Băncii este mediu. Pe parcursul anului 2019
profilul riscului de țară/transfer s-a încadrat în limitele apetitului la risc (mediu-ridicat) stabilit în Politicile
privind administrarea riscurilor semnificative ale Băncii.
5.

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

Sarcina de bază în domeniul resurselor umane a fost asigurarea activităţii băncii cu un număr optimal de
personal cu un randament înalt de lucru, care au fost realizate atât prin ridicarea nivelului profesional al
angajaţilor şi motivarea acestuia prin implementarea sistemului nou de salarizare, cât şi prin optimizarea
activităţii subdiviziunilor băncii, revizuirea programelor de lucru, analiza intensității muncii, repartizarea
subordonării agențiilor între sucursale pentru o administrare mai eficientă și optimizarea unor posturi cu
intensitate scăzută de muncă.
Potrivit situaţiei din 31 decembrie 2019 efectivul de personal al BC „Moldindconbank” S.A. a constituit
1499 angajaţi.
Efectivul de angajaţi al Băncii este optimal echilibrat după categoriile de vârstă, astfel alături de angajaţii
cu o experienţă bogată de lucru, activează cu succes generaţia tânără, care constituie majoritatea. Din
numărul total de angajaţi, la categoria de vârstă de până la 40 ani sunt 1047 angajaţi, ceea ce constituie
70.0%.
Echipa BC „Moldindconbank” S.A. este o echipă profesionistă, banca dispune de 1 172 persoane (78.0%)
cu studii superioare/universitare de licenţă (inclusiv 195 au titlul de master) şi 327 cu studii medii de
specialitate (22.0%) .
Este de menţionat faptul, că pe parcursul anului 2019 nivelul și structura de salarizare a angajaţilor băncii
nu s-au modificat esențial, fiind echilibrate cu performanţele angajaţilor. A fost menţinut un randament
înalt al salariaților, iar la capitolul productivitatea muncii banca s-a situat pe locul doi între băncile din
Republica Moldova după indicatorul profit/angajat.
Pe parcursul anului a fost consolidată structura Oficiului Central, prin întărirea subdiviziunilor cu funcții de
control, centralizarea lucrului cu actele executorii prin preluarea în întregime de la sucursale a atribuțiilor
aferente.
Pe perioada de raportare o atenţie sporită a fost acordată conformării cerinţelor Legii cu privire la
activitatea băncilor 202/2017, reglementărilor Băncii Naţionale a Moldovei ce ţin de cadrul de
administrare al activităţii băncilor, cerinţele faţă de membrii organului de conducere şi persoanele care
deţin funcţii-cheie, precum şi altor reglementări.
În acest sens a fost revizuită Poltica de remunerare şi a foct implementat sistemul nou de remunerare în
bancă, care prevede:
a) remuneraţia fixă care reflectă experienţa profesională şi responsabilitatea salariatului, conform
atribuţiilor prevăzute în fişa postului;
b) remuneraţia variabilă care reflectă performanţele sustenabile şi adaptate la risc, precum și performanța
care depășește efortul necesar pentru a îndeplini atribuțiile prevăzute în fișa postului salariatului;
c) alte beneficii, care se acordă pentru stimularea, motivarea și fidelizarea salariaților.
Pe perioada de raportare o atenţie deosebită s-a acordat formării profesionale a personalului băncii. În
scopul dezvoltării şi îmbunătăţirii competenţelor profesionale ale salariaţilor, banca permanent investeşte
în capitalul uman prin realizarea Planului de formare profesională.
Implementarea practicilor moderne de instruire a fost realizată prin implementarea instruirii la distanţă,
prin platforma E-learning, implicarea activă a formatorilor interni şi formatorilor externi din ţară şi de peste
hotare. În anul 2019 au fost instruite 1345 persoane, dintre care 245 persoane au fost instruite în cadrul
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băncii de către formatori externi, 95 persoane au participat la cursuri şi seminare organizate de Institutul
Bancar Român, Asociaţia Băncilor din Moldova, Liga Bancherilor din Moldova, alte instituții de peste
hotare, iar ceilalţi au fost instruiţi cu forţele proprii ale Băncii. Cele mai importante tematici abordate:
Riscurile asociate tranzacţiilor cu persoanele afiliate, Conflictul de interese și tranzacții cu persoanele
afiliate, Prevenirea spălării banilor, conformitate și control intern, leadership, raportare financiară,
securitate carduri bancare, precum și au fost desfășurate Programe de „Formare managerială” destinate
șefilor de subdiviziuni ai Oficiului Central și managerilor de sucursale. De asemenea au fost organizate
cursuri pentru angajaţii din Front-Office precum „Arta promovării produselor bancare”, „Tehnici de
vânzări”, „Vânzări încrucişate”, etc. la care au participat 220 de salariați.
6.

REŢEAUA DE SUBDIVIZIUNI A BĂNCII

Pe parcursul anului 2019 reţeaua de subdiviziuni a avut drept scop prestarea serviciilor bancare şi
oferirea unui spectru larg de servicii bancare la un nivel înalt, îndreptate spre atragerea la deservire a
clienţilor noi, acest fapt fiind posibil doar prin îmbunătăţirea condiţiilor de deservire, cât şi amplasarea
subdiviziunilor băncii în locaţii atractive cu un flux mare de clienţi.
Astfel, BC „Moldindconbank” S.A. a optimizat reţeaua sa de subdiviziuni. Drept urmare, pe parcursul
anului 2019 numărul de subdiviziuni a Băncii s-a diminuat cu 9 unităţi, de la 194 la 185.
În anul 2019, unele agenții ce generau pierderi (nr.9 din s. Giurgiuleşti a Sucursalei din mun. Cahul,
nr.14, 24 şi 126 a Sucursalei din mun. Comrat, nr.68 a Sucursalei „Toamna de Aur”, nr. 73 a Sucursalei
din or. Floreşti, nr.86 a Sucursalei „Stabil”, nr.172 a Sucursalei din or. Cantemir şi nr. 289 a Sucursalei din
mun. Ceadîr-Lunga) au fost închise. În luna august 2018 a fost suspendată activitatea Agenţiei nr.42 a
Sucursalei din mun. Străşeni şi în luna august 2019 a fost suspendată activitatea Agenţiei nr.29 a
Sucursalei „Tudor Vladimirescu”, activitatea cărora, după reamplasare, va fi reluată. În luna decembrie
2019 a fost suspendată activitatea Agenţiei nr.195 a Sucursalei „Flacăra”. În luna iulie 2019, după
reamplasare, şi-a reluat activitatea Agenţia nr.288 în cadrul Sucursalei „Burebista”, după migrarea
acesteia da la Sucursala din mun. Comrat. În luna decembrie 2019, după reamplasare, şi-a reluat
activitatea Agenţia nr.272 în cadrul Sucursalei „Mircea cel Bătrîn”, după migrarea acesteia da la
Sucursala din mun. Ungheni.
Tot în anul 2019 (pe data de 26 octombrie), Agenţia nr.144 a Sucursalei din mun. Bălţi a fost reorganizată
în noua sucursală - Sucursala „Bălţi-Centru”.
La 31.12.2019 banca a dispus de o rețea teritorială compusă din 185 de subdiviziuni, inclusiv:
•

64 de sucursale, 30 în mun. Chişinău şi 34 în teritoriu;

•

121 de agenţii, 50 în mun. Chişinău şi 71 în teritoriu.

Pe parcursul anului 2019 reţeaua de bancomate a fost modernizată şi eficientizată (inclusiv la 3
bancomate a fost activată tehnologia contactless, care permite efectuarea oricăror tranzacții bancare
printr-o simplă apropiere a cardului de bancomat).
La 31.12.2019 banca a dispus de o rețea teritorială compusă din 237 de bancomate (inclusiv - 68 de tip
Cash-In), dintre care în mun. Chişinău – 123 (inclusiv 43 tip Cash-In) şi în teritoriu – 114 (inclusiv 25 tip
Cash-In).
Lista subdiviziunilor BC „Moldindconbank” S.A., la situația din 31.12.2019 este prezentată în anexa 6.
7.

INFORMAŢII PRIVIND RĂSCUMPĂRAREA ACŢIUNILOR

În anul 2019, răscumpărarea de către bancă a acţiunilor proprii nu a avut loc.
8.

DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR BĂNCII

8.1. Activitatea de creditare
Activitatea de creditare a continuat să reprezinte principala sursă de venituri ale Băncii. La situația din
31.12.2019, portofoliul de credite a generat 37.1 la sută din venitul total al Băncii. Este necesar de
menţionat, că acestea sunt venituri provenite din dobânzi şi comisioane aferente creditelor acordate. În
acelaşi timp, activitatea de creditare aduce şi venituri indirecte, fiind principalul produs de atragere a
clientului în bancă, care ulterior efectuează şi alte operaţiuni care generează venituri.
Astfel, portofoliul de credite al Băncii la situația din 31.12.2019 constituie 7 560,2 mil. MDL. Banca deţine
ferm poziţia a doua din sistem, cu o cota de piaţă de 18,7 la sută.
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Portofoliul de credite divizat pe ramuri în anul 2019 este prezentat mai jos.
Portofoliul de credite divizat pe ramuri
Credite acordate comerţului
Credite de consum

3.0%2.9%
3.1%
3.2%
25.1%
4.2%

Credite acordate pentru procurarea/construcţia
imobilului
Credite acordate industriei alimentare

4.2%

Credite acordate mediului financiar nebancar
7.3%

Credite acordate industriei productive
Credite acordate în domeniul transport,
telecomunicaţii şi dezvoltarea reţelei
Credite acordate în domeniul construcţiilor

7.4%
21.4%

18.3%

Credite acordate în domeniul prestării serviciilor
Credite acordate agriculturii
Alte credite acordate

Totodată, este de menționat că, în anul 2019 politica băncii cu privire la activitatea de creditare s-a bazat
pe minimizarea riscurilor. Astfel, cota creditelor neperformante în portofoliul de credite la situaţia din
31.12.2019 a constituit 11,74%, comparativ cu 21,14% la situaţia din 31.12.2018.
Banca deţine un portofoliu de credite ale persoanelor juridice de 4 406 mil. MDL dintr-un total de 26 371
mil. MDL per sistem, ceea ce semnifică o cotă de 16,7 la sută şi a doua poziţie pe piaţă. Din portofoliu
total de credite al BC „Moldindconbank” S.A., creditele persoanelor juridice reprezintă 58,3 la sută.
În anul 2019, banca a concentrat eforturile pe creditarea persoanelor fizice. Astfel, banca deţine un
portofoliu de 3 155 mil. MDL, cu 956 mil. MDL mai mult comparativ cu anul 2018. Dintr-un total de 14 005
mil. MDL per sistem, cota MICB constituie 22.5 la sută. Din portofoliu total de credite al Băncii, creditele
persoanelor fizice reprezintă 41.7 la sută, cu 9,36 puncte procentuale mai mult comparativ cu 31.12.2018.
Pe parcursul anului 2019 au fost lansate și s-au aflat în derulare permanentă promoții pentru creditele
destinate persoanelor fizice.
În scopul loializării clienţilor băncii şi menţinerii competitivității pe piață, pentru categoriile de clienți
preferențiali (persoane fizice cu istorie de credit bună și/sau persoane fizice care primesc salariul și/sau
pensia prin intermediul cardurilor BC „Moldindconbank” S.A.) se propune o rată a dobânzii mai
avantajoasă.
8.2. Operațiuni documentare
Garanţii bancare, oferite clienților pentru asigurarea obligaţiunilor contractuale în tranzacţiile comerciale
inclusiv:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

de participare la licitaţia privind procurarea mărfurilor;
de participare la licitaţia privind achiziţia publică a lucrărilor;
de bună execuţie privind livrarea mărfurilor;
de bună execuţie privind efectuarea lucrărilor,
de restituire a avansului;
de neefectuare a plăţii;
pentru achitarea creanţelor bugetare;
emisă la cererea brokerilor vamali;
în scopul respectării regimului vamal de admitere temporară a mărfurilor;
în scopul respectării regimului vamal de tranzit al mărfurilor;
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în scopul respectării regimului vamal de antrepozitare al mărfurilor;
alte tipuri de garanţii.

Beneficiile garanţiei bancare pentru clienți:
−
−
−

excluderea riscului de neonorare a obligaţiilor asumate prin contractul comercial;
eliminarea neîncrederii dintre partenerii de afaceri, în cazul în care aceştia sunt la începutul
colaborării sau contractul se derulează pe parcursul unei perioade îndelungate;
costuri reduse în comparaţie cu creditele bancare.

Portofoliul de garanții la data de 31.12.2019 a constituit cca. 342 mil. MDL.
În anul 2019 banca s-a axat pe îmbunătățirea calității portofoliului de garanții și optimizarea riscurilor
aferente, stabilind criterii și limite mai dure față de asigurare având ca scop fortificarea gajului.
Acreditivul documentar - formă de decontare în comerţul internaţional, ce constituie angajamentul ferm
asumat de banca emitentă, în numele cumpărătorului, de a plăti vânzătorului contravaloarea mărfurilor,
cu condiţia prezentării documentelor, în strictă conformitate cu termenele şi condiţiile prevăzute în
acreditiv. Acreditivul reprezintă cea mai complexă şi eficientă modalitate de protecţie a plăţii în cadrul
operaţiunilor de export/import.
Incasoul documentar – instrument bancar de încasare, a banilor datoraţi de importator contra
documentelor prezentate de exportator, care atestă livrarea mărfii. Banca asigură intermedierea între
importator şi exportator, transmite documentele – la ordinul exportatorului – şi primeşte în schimb banii
pentru marfa exportată.
Factoring fără regres – soluţia potrivită de finanţare care presupune preluarea creanţelor întreprinderii,
reflectate în facturi şi urmărirea acestora pe fiecare debitor.
BC „Moldindconbank” S.A. este unica bancă din Republica Moldova care oferă clienților săi factoring cu și
fără regres.
8.3. Atragerea resurselor
Depozitele clienţilor persoane fizice şi juridice
Banca oferă o gamă vastă de depozite cu o serie de avantaje: completări, autoprelungiri, posibilități de
retragere.
În cadrul Băncii depozitele pot fi structurate după cum urmează:
−
−
−
−

depozite la termen ale persoanelor fizice;
depozite la vedere ale persoanelor fizice;
depozite la termen ale persoanelor juridice;
depozite la vedere ale persoanelor juridice.

La situaţia din 31 decembrie 2019, portofoliul total al depozitelor clienţilor băncii a constituit 14,1 miliarde
MDL, inclusiv:
− depozitele persoanelor fizice – 10,4 miliarde MDL, inclusiv:
 la termen – 6,4 miliarde MDL,
 la vedere – 4,1 miliarde MDL;
− depozitele persoanelor juridice – 3,7 miliarde MDL, inclusiv:
 la termen – 0,5 miliarde MDL,
 la vedere – 3,2 miliarde MDL.
Portofoliul total de depozite pe sistemul bancar la 31.12.2019 a constituit 68,4 miliarde MDL.
BC „Moldindconbank” S.A. ocupă a 2-a poziţie pe piața bancară a depozitelor, cu cota de 20,6 la sută.
Astfel, la data de 31.12.2019, cota de piață a depozitelor persoanelor fizice a constituit 22,8 la sută, iar
cota depozitelor persoanelor juridice – 16,1 la sută.
Structura portofoliului de depozite sub aspectul termenelor reprezintă:
− depozitele la termen - 6,8 miliarde MDL sau 48,4 la sută din total portofoliu;
− depozitele la vedere - 7,3 miliarde MDL sau 51,6 la sută.
Cel mai mare impact asupra portofoliului depozitelor îl au depozitele persoanelor fizice, cota cărora în
totalul depozitelor Băncii a constituit 74,0 la sută, ceea ce denotă menţinerea credibilităţii populaţiei faţă
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de BC „Moldindconbank” S.A. Cota depozitelor persoanelor juridice a constituit 26,0 la sută din soldul
total al depozitelor clienţilor băncii.
În partea ce ţine de depozitele la termen ale persoanelor fizice, banca deţine un portofoliu în sumă de
6,4 miliarde MDL din 29,9 miliarde MDL per sistem, ceea ce rezultă într-o cotă de piaţă de 21,3 la sută,
fiind al doilea rezultat ca mărime pe piaţă.
Portofoliul de depozite la vedere la 31.12.2019 a constituit 7,3 miliarde MDL, înregistrând o creștere față
de 31.12.2018 cu 958 milioane MDL sau cu 14,8 la sută. Această creștere se datorează majorării
portofoliului de depozite ale persoanele fizice cu 0,7 miliarde MDL, cât și a persoanelor juridice cu 0,3
miliarde MDL.
Proiecte de colaborare cu CNAS
Banca are încheiat contract de colaborare cu Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) – privind
transferarea prestațiilor sociale la conturile beneficiarilor de plăți sociale (pensie pentru limita de vârstă,
de invaliditate, concediu de maternitate, de îngrijire a copilului ș.a.).
8.4.

Carduri de plată și servicii electronice

În anul 2019, banca a continuat elaborarea și implementarea produselor aferente cardurilor, revoluționare
pe piața bancară din Republica Moldova, precum şi atragerea clienţilor noi.
La 31.12.2019, numărul cardurilor emise a atins сса. 738 mii de carduri în circulaţie. La data de
31.12.2019 cota băncii în totalul cardurilor aflate în circulație în Republica Moldova a constituit 36,7 la
sută.
Soldul resurselor atrase prin intermediul cardurilor persoanelor fizice la 31.12.2019 a constituit 3,3
miliarde MDL şi s-a majorat cu cca. 25 la sută față de perioada corespunzătoare a anului precedent.
Datorită desfășurării unui șir de promoții
referitoare la activarea cardurilor, volumul
operațiunilor fără numerar pe teritoriul
Republicii Moldova cu carduri emise de Bancă
a crescut la 31.12.2019 cu cca. 54 la sută
comparativ cu anul precedent, și a constituit
cca. 3,5 miliarde MDL. Cota băncii a crescut de
la 32,3 la sută (31.12.2018) până la 33,2 la
sută (31.12.2019).
Este remarcabilă și creşterea cu 30,2 la sută
sau cu 491 mil. MDL a achitărilor fără numerar
peste hotare prin intermediul cardurilor emise
de bancă.
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La 31.12.2019, numărul POS-terminalelor instalate a constituit 5 614 unităţi, iar numărul bancomatelor a
constituit 237 ATM-uri (inclusiv 68 CASH-IN). Bancomatele băncii cu funcţionalitatea CASH-IN permit
alimentarea cardului în 3 valute atât cu prezenţa cardului cât şi fără card. Cota alimentărilor conturilor de
card în numerar prin intermediul bancomatelor CASH-IN în numărul total al alimentărilor de carduri cu
numerar a crescut de la 78,6 la sută (31.12.2018) până la cca 82,8 la sută (31.12.2019).
Numărul total al transferurilor P2P pentru anul 2019 (inclusiv prin alte posibilităţi: web-banking, mobilebanking şi bancomatele băncii) s-a majorat cu cca 44 la sută comparativ cu anul 2018.
Transfer P2P – transfer al banilor online, direct de pe cardul personal pe orice alt card din lume
(MasterCard sau VISA). Clienții au posibilitatea de a efectua transferul prin mai multe canale disponibile:
−
−
−
−

Web Banking;
Mobile Banking;
www.transfer.md;
bancomatele Băncii.

În bancă sunt implementate şi se află în continuă dezvoltare o gamă largă de produse aferente cardurilor,
inovative pe piaţa bancară din Republica Moldova:
− Serviciul “CASH-IN” şi “CASH-IN Cardless”,
− Aplicaţia ”Mobile-banking” şi ”Web-banking”,
− Serviciul 3D-Secure,
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Carduri Contactless,
Serviciul Transfer P2P (inclusiv site-ul www.transfer.md),
Serviciul Direct Transfer,
Pachet VIP Exclusiv, (carduri premium Visa Platinum, MasterCard Platinum, MasterCard World Elite),
Serviciul „Cash by Code”, Cash-IN by Code.
SMS-notificări.

În anul 2019, banca a implementat funcţionalităţi noi în sistemul de deservire la distanţă Web Banking /
Mobile Banking si www.transfer.md:
− Extinderea serviciului Transfer P2P prin includerea posibilității transferurilor între cardurile diferitor
sisteme de plăţi (Visa sau MasterCard).
Realizând perspectivele şi oportunităţile de dezvoltare ale serviciilor electronice, banca acordă o
importanţă majoră deservirii clienților la distanță.
Soluții de deservire la distanță oferite persoanelor fizice:
− Web-Banking - este serviciul la distanță prin care clienții pot administra toate conturile de card, în
orice timp al zilei și din orice colţ al lumii.
− Mobile Banking - aplicaţia mobilă care oferă acces rapid şi sigur la conturile de card, direct de pe
telefonul mobil, oriunde și oricând.
− SMS notificări - serviciu de informare a clienţilor prin intermediul mesajelor SMS expediate la
telefonul mobil cu privire la tranzacţiile efectuate cu cardul şi pe contul de card. Notificările se
expediază la abonații tuturor operatorilor de telefonie mobilă din RM.
Soluții de deservire la distanță oferite persoanelor juridice:
− Web business - este un sistem de servicii bancare la distanţă ce oferă soluţia potrivită pentru
gestiunea contului;
− Mobile business - serviciu de informare şi gestionare a plăţilor de pe telefonul mobil.
− SMS business - serviciu de informare prin SMS-uri informative și e-mailuri detaliate, expediate în timp
real, de fiecare dată când anumite sume de bani intră sau sunt retrase din conturile curente ale
clientului.
8.5. Remiteri de bani
O bună parte din veniturile neaferente dobânzilor provin din serviciile de remiteri de bani. În portofoliul
băncii se regăsesc 8 sisteme de remiteri de bani, ce acoperă practic toate ţările din lume. În dezvoltarea
geografică a sistemelor de remiteri de bani se pune accentul pe ţările cu cea mai activă migraţie a muncii
a cetăţenilor Republicii Moldova: Federaţia Rusă, Italia, Israel, Spania şi altele.
Pentru anul 2019, volumul remiterilor de bani efectuate prin bancă a constituit 463,4 mil. USD. După
volumul remiterilor băneşti primite şi procesate, BC „Moldindconbank” S.A. este banca lider pe piaţa
bancară autohtonă la capitolul dat, deţinând o cotă de piaţă de cca 36 la sută.
Această pondere considerabilă a băncii poate fi explicată, în primul rând, prin cea mai mare reţea de
subdiviziuni, care este prezentă în toate raioanele Republicii Moldova.
În Bancă este implementat serviciu inovativ Direct Transfer, care oferă modalitatea cea mai comodă şi
simplă de a primi banii transferaţi de peste hotare, direct pe cardul personal sau la contul de depozit.
8.6. Deservirea conturilor clienților și operațiuni de casă
Deservirea de casă și decontări oferă clienților atât peroane juridice, cât și persoane fizice acces la o
gamă largă de servicii bancare, care permite clientului gestionarea eficientă și sigură a fluxului de
mijloace bănești, inclusiv:
−
−
−
−
−
−
−
−

evidenţa conturilor în diferite valute;
înregistrarea/eliberarea mijloacelor băneşti în/din conturi;
perfectarea documentelor de plată;
operaţiuni de convertire a valutei;
transferuri internaţionale a mijloacelor băneşti;
suport în căutarea sumelor care nu au fost înregistrare în contul clientului;
încasarea plăților de la populație pentru serviciile prestate;
servicii de consultanţă, de curier DHL, TNT, UPS etc.
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8.7. Operațiuni de schimb valutar
La sfârșitul anului 2019 în cadrul Băncii funcţionau 185 birouri de schimb valutar, care efectuau operaţiuni
de schimb valutar în 7 valute.
Valutele străine de bază ce fac obiectul operaţiunilor de schimb valutar sunt Euro și dolarul SUA, cărora
în perioada anului 2019 le-au revenit 95 la sută din operaţiuni.
Ponderea operaţiunilor în Euro este predominantă și în perioada anului 2019 a constituit 79 la sută, în
dolari SUA - 16 la sută, fiind urmate de RUB cu 2,75 la sută..
În anul 2019 rulajul operaţiunilor de schimb valutar prin intermediul birourilor de schimb valutar ale băncii
a constituit 8 556 mil. MDL fiind înregistrată o scădere de 6,9 la sută faţă de aceeași perioada a anului
2018. Diminuarea volumului a fost determinată de tendința eliberării remiterilor de bani direct în monedă
națională.
BC „Moldindconbank” S.A. este una dintre cele mai active bănci pe piaţa valutară interbancară fapt ce
permite băncii să ofere clienţilor săi cele mai favorabile cursuri pentru efectuarea operaţiunilor de schimb
valutar. Astfel, pe parcursul anului 2019, Banca a continuat activ efectuarea operaţiunilor de
cumpărare/vânzare, în valută străină, cu persoanele juridice. Majoritatea operațiunilor de
cumpărare/vânzare au fost efectuate în USD, EUR și RUB, fiind urmate de RON, UAH, GBP și CHF.
8.8. Bancassurance
Banca este agent bancassurance în baza mandatului acordat de asigurător, încheie în numele şi din
contul asigurătorului, contracte de asigurare cu terţii conform condiţiilor stipulate în contractul de mandat.
Banca are încheiate contracte de colaborare cu patru companii de asigurare: CA „Moldasig” S.A., CA
„Donaris Vienna Insurance Group” S.A., CA „Grawe Carat Asigurări” S.A., CA „General Asigurări” S.A. În
baza acestor contracte de mandat Banca încheie cu persoanele juridice și fizice contracte privind
următoarele tipuri de asigurări:









asigurarea bunurilor şi a altor interese patrimoniale;
asigurarea facultativă de accidente;
asigurarea medicală pentru călătorii în străinătate;
asigurarea obligatorie pentru răspundere civilă auto internă;
asigurarea obligatorie pentru răspundere civilă auto externă ”Carte verde”;
asigurarea facultativă a autovehiculelor (AUTO CASCO);
asigurarea complexă a călătoriilor deținătorilor de carduri din segmentul Premium (categoria Exclusiv)
alte tipuri de asigurări.

Ca rezultat al vânzărilor active a produselor bancassurance prin intermediul tuturor subdiviziunilor băncii,
în fiecare an se înregistrează creșterea veniturilor aferente.
8.9. Încasarea numerarului
Serviciile de încasare reprezintă o abordare profesională cu privire la problema transportului mijloacelor
băneşti şi altor valori.
BC „Moldindconbank” S.A. prestează agenţilor economici următoarele servicii:
−
−
−
−
−
−
−

colectarea şi transportarea mijloacelor băneşti în genţi sigilate şi înregistrarea acestora în contul
clientului;
transportarea sub escortă a clientului, pe traseul specificat de client, cu mijloace băneşti în numerar
sau alte valori;
transportarea numerarului şi altor valori ale Băncii, alimentarea cu numerar şi preluarea excedentului
de numerar al subdiviziunilor Băncii;
alimentarea cu numerar a bancomatelor şi încasarea terminalelor de plăţi;
transportarea documentelor de valoare, cecurilor nominative, cardurilor bancare, documentelor de
plată şi de decontare pe traseul specificat;
predarea excedentului de numerar şi ridicarea valorilor în/din BNM;
transportarea numerarului altor bănci licenţiate.

În acest sens, pentru asigurarea integrităţii şi securităţii mijloacelor băneşti şi a altor valori, Banca
dispune de:
−
echipament specializat şi modern;
−
automobile speciale, inclusiv blindate;
−
mijloace de comunicare radio, dispozitive de semnalizare sonoră şi de iluminare;
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serviciu propriu de încasare compus din încasatori calificaţi, care au trecut cursuri specializate de
pregătire profesională şi posedă abilităţi practice de lucru cu mijloace băneşti şi alte valori;
centre cu activitate de încasare, dislocate în Sediul central al Băncii şi în 15 sucursale teritoriale, cu
acoperirea teritorială integră a RM.

8.10.

Acceptarea plăților populației și alte servicii

Încasarea plăţilor de la populaţie
Banca are încheiate contracte cu privire la recepționarea plăților aferente serviciilor locative, comunale,
ne comunale, şi a altor plăți, de la persoanele fizice în favoarea prestatorilor de servicii şi a altor
beneficiari, care sunt din diferite domenii de servicii:
−
−
−
−
−
−

servicii comunale
telecomunicații
servicii financiare
turism
servicii bugetare
alte servicii

Banca acceptă plăți de la populație atât la sediile oficiilor sale cât şi prin intermediul serviciilor la distanţă
(Web banking și Mobile banking).
Pe parcursul anului 2019 au fost negociate și reîncheiate majoritatea contractelor de prestare a serviciilor
bancare aferente plăților în favoarea Prestatorilor acestora, inclusiv pentru cei mai mari furnizori de
utilități.
Serviciile de plată sunt grupate pe categorii:
 locativ comunale și necomunale;
 de telecomunicații;
 turism;
 educație și sport;
 financiare;
 servicii publice (grădinițe, amenzi, impozite, etc.);
 alte tipuri de servicii.
Ca obiectiv primordial, stabilit de Bancă în scopul eficientizării și optimizării procesului de recepționare a
plăților de la populație, pentru perioada anului 2020, constituie perfecționarea softului aferent. Astfel, s-a
stabilit ca scop, crearea și salvarea “coșului de plăți” individual per plătitor, care ar presupune
următoarele: eficientizarea deservirii clientului atât din punct de vedere al calității, cât și din punct de
vedere al timpului utilizat de către angajatul băncii la deservire și timpul de așteptare al clientului în
procesul de deservire.
În scopul promovării eficienţei operaţionale în acceptarea plăților de la populație Banca oferă tarife optime
la negocierea și încheierea contractelor de acceptare a plăților de la plătitori în favoarea Prestatorilor de
servicii, ceea ce contribuie la mărirea numărului acestora și posibilitatea plătitorilor de a se deservi la un
singur ghișeu.
Un rol important se acordă procesului de digitalizare, ce oferă posibilitatea includerii Prestatorilor de
servicii de plată în sistemul de deservire la distanță MICB Web Banking și aplicația MICB Mobile banking.
Închirierea casetelor de siguranţă
BC „Moldindconbank” S.A. oferă persoanelor fizice şi juridice servicii de păstrare a valorilor în casete de
siguranţă - un sistem de safeuri individuale cu casete pentru păstrarea valorilor de diferite dimensiuni:
mari, mici și mijlocii.
Tezaurul este dotat cu sisteme moderne de pază şi are câteva grade de protecţie, inclusiv electronic,
bazat pe fise cip, precum şi un sistem automat de stingere cu gaze a incendiului.
Locaţiile de prestare a serviciului:
 Chişinău, Sucursala „Centru” (mun.Chișinău)
 Chişinău, Sucursala „Testemițanu” (mun.Chișinău)
 Chişinău, Sucursala „Kiev” (mun.Chișinău)
 Bălți, Agenția №144
Serviciul ESCROW
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Banca prestează Serviciul ESCROW destinat persoanelor fizice şi juridice. Scopul serviciului ESCROW
este protejarea participanților la tranzacții comerciale. În aşa mod, serviciul dat oferă o siguranţă maximă
părţilor contractante, asigurând ca vânzătorul să obţină preţul bunului vândut, iar cumpărătorul să
dobândească dreptul de proprietate asupra bunului dat.
Depozitul se poate constitui în MDL sau valută străină, nu este plafonat din punct de vedere al sumei, iar
perioada sa de valabilitate este cuprinsa între data deschiderii depozitului ESCROW (inclusiv) şi data
lichidării acestuia, respectiv a confirmării îndeplinirii obligației contractuale.
Serviciul ESCROW este aplicabil tranzacţiilor ce ţin de transferarea dreptului de proprietate asupra unui
bun (apartamente, case particulare, spaţii comerciale, terenuri, autoturisme etc.) în baza unui contract de
vânzare - cumpărare.
8.11.

Activitatea trezorerială

Activitatea trezorerială constă în principal din gestiunea numerarului, gestiunea lichidităţilor şi finanţarea
de tip wholesale internă şi externă (resursele organizaţiilor financiare internaţionale, depozitele și
plasamentele interbancare).
O altă latură a activităţii trezoreriale este activitatea investiţională. Resursele libere ale băncii sunt
investite în:
−
−
−

valori mobiliare de stat (VMS);
certificatele Băncii Naţionale (CBN);
altele (plasamente interbancare, depozite overnight).

Valori mobiliare de stat (VMS)
La 31.12.2019 portofoliul VMS al băncii la valoarea nominală a constituit 2.044,7 mil. MDL. Soldul mediu
al portofoliului VMS al băncii pe parcursul anului 2019 a constituit 1 693,3 mil. MDL. Totodată, pe
parcursul anului 2019 volumul VMS procurate de BC „Moldindconbank” S.A. pe piaţa primară în
portofoliul băncii, a însumat 2.433,6 mil. MDL la valoarea nominală, ceea ce reprezintă 25.1 la sută din
volumul total al VMS procurate pe piaţa primară (9 708.6 mil. MDL).
Pe lângă investiţiile proprii în VMS, bancă prestează servicii de procurare a VMS pentru clienţi persoane
fizice sau juridice. În baza contractelor încheiate cu clienţi, Banca prestează servicii de executare a
ordinelor de cumpărare a VMS pe piaţa primară şi servicii de cumpărare sau de vânzare a VMS pe piaţa
secundară.
Certificatele Băncii Naţionale (CBN)
La 31.12.2019 portofoliul CBN al băncii a constituit 850,0 mil. MDL. Soldul mediu al portofoliului CBN al
Băncii pe parcursul anului 2019 a constituit 1 412,7 mil. MDL.
De asemenea, în temeiul Licenţei seria CNPF nr.000814 din 15.03.2015, eliberată de Comisia Națională
a Pieței Financiare, banca desfăşoară servicii şi activităţi de investiţii şi alte servicii auxiliare, în calitate de
societate de investiţii.
8.12.

Tehnologii informaționale

Sistemul informațional al băncii este în creștere și dezvoltare continuă, cu sisteme moderne de
virtualizare, agregare, stocare, redundanță și scalabilitate pentru a asigura dezvoltarea continuă a
proceselor de business conform strategiei de dezvoltare a băncii.
Banca deține două data centre, unul de bază și altul de rezervă, realizate conform celor mai bune practici
în domeniu care asigură confidențialitatea, disponibilitate și integritatea sistemelor inclusiv pentru
asigurarea continuității afacerii.
Banca este licențiată în sistemele de plăți VISA și Mastercard cu statutul de membrul principal și deține
propriul centrul de procesare al cardurilor, bazat pe tehnologiile companiei OpenWay. Centrul de
procesare deservește la moment cca 738 000 de carduri, 5 614 POS-terminale și 237 de ATM-uri.
Centrul de procesare este auditat anual conform standardelor PCI-DSS.
Banca este lider incontestabil pe segmentul ATM în Republica Moldova fiind prima bancă care a
implementat ATM Cash-in inclusiv multivalutar, unica bancă care a implementat tehnologii cash by code
și transfer p2p la bancomate. Centrul de procesare deservește clienții oferindu-le un spectru larg de
servicii aferente cum ar fi: issuing, acquiring, e-commerce, 3D Secure, SMS notificare, p2p prin
intermediul VISA Direct și MasterCard MoneySend și sisteme de deservire la distanță performante.
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Sistemele de deservire la distanță ale băncii sunt destinate atât clienţilor băncii și clienților altor bănci din
Republica Moldova.
Banca deține sisteme unice în deservirea la distanță a plăților prin intermediul sistemelor de remiteri de
bani și conlucrează în acest domeniu cu 8 sisteme.
Sistemele de deservire la distanță a persoanelor fizice sunt destinate inclusiv pentru dispozitive mobile
oferind soluții pe platformele Android și Ios. Funcționalitățile sunt unice pentru Republica Moldova și per
general banca este un promotor al trendurilor de dezvoltare a tehnologiilor în domeniul deservirii la
distanță a persoanelor fizice.
Sistemele de deservire la distanță ale băncii permit achitarea facturilor către sute de prestatori de servicii
din Republica Moldova și deservesc deja peste 49 la sută din numărul total de plați aferente efectuate în
bancă.
9.

PERSPECTIVELE DE DEZVOLTARE A BĂNCII

Misiunea băncii
Acordarea serviciilor şi produselor bancare calitative şi moderne, orientate spre
necesităţile clienţilor şi creşterea valorii pentru acţionari.
Viziunea băncii
Bancă cheie a sistemului bancar moldovenesc
 una din cele mai mari bănci din Moldova
 bancă cu o istorie şi tradiţii bogate
 bancă cu o rețea teritorială dezvoltată
 bancă de importanţă sistemică
Bancă universală în prestarea serviciilor financiare competitive
 deserveşte cele mai variate categorii de clienţi
 acordă un spectru larg de servicii financiar-bancare
 prestează cele mai inovative servicii bancare
Partener în dezvoltarea businessului clienţilor săi
 consultant şi asistent în dezvoltarea businessului clienţilor
 partener fidel şi de încredere pentru clienţi
 bancă deschisă şi transparentă în relaţii cu clienţi
 banca receptivă la necesităţile individuale ale clienţilor săi
Bancă eficientă
 evaluează şi minimizează riscurile aferente activităţii sale
 asigură indicatori optimi între cheltuieli şi venituri
 asigură rentabilitate maximă a capitalului
Bancă inovativă
 permanent modernizează şi perfecţionează tehnologiile informaţionale
 implementează tehnologii avansate, oferă servicii bancare noi
 optimizează procesele business şi structura organizatorică
Bancă cu o înaltă responsabilitate socială
 promovează valorile naţionale în societate
 susţine cultura, arta şi sportul moldovenesc
 acordă ajutor material persoanelor social vulnerabile
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Obiective strategice – principiul 5C (compania, clienţi, colaboratori, comunitate, control):

Compania
(Banca):

Asigurarea stabilităţii financiare a Băncii în conformitate cu cele mai bune practici
internaţionale:
 Menținerea pozițiilor și cotelor de piață ocupate.
 Creșterea capitalizării băncii și asigurarea unui capital optim pentru buna
funcţionare a băncii.
 Creşterea volumului băncii.
 Menținerea rentabilităţii băncii la nivelul adecvat dezvoltării băncii, suficienţei
fondurilor proprii şi în conformitate cu necesităţile acţionarilor.
 Menținerea rezervelor financiare suficiente pentru acoperirea riscurilor.
 Formarea bazei de resurse financiare stabile şi diversificate.
 Continuarea conlucrării cu instituţiile financiare internaţionale, fondurile de investiţii
şi băncile străine în vederea atragerii resurselor accesibile de pe piaţa externă.
 Promovarea politicii active în domeniul atragerii resurselor financiare de pe piaţa
locală prin promovarea unui spectru larg de depozite şi alte instrumente financiare.
Asigurarea băncii cu tehnologii informaţionale moderne:
 Modernizarea permanentă a tehnologiilor informaţionale.
 Automatizarea proceselor bancare cu scopul de a minimiza costurile operaţionale
ale băncii şi optimizarea proceselor de business.
 Asigurarea activităţii băncii cu echipament bancar modern şi tehnică de calcul.

Clienţi şi piaţă:

Corespunderea cerinţelor clienţilor prin dezvoltarea serviciilor bancare:
 Sporirea imaginii Băncii.
 Dezvoltarea şi asigurarea competitivităţii produselor şi serviciilor băncii.
 Focusarea pe creditarea întreprinderilor micro, mici, mijlocii şi a persoanelor fizice.
 Dezvoltarea managementului pe relaţii cu clienţii prin apropierea de necesităţile şi
cerinţele individuale.
 Utilizarea celor mai moderne şi eficiente instrumente de promovare a produselor şi
serviciilor bancare.
 Promovarea vânzărilor de produse non-creditare, în special prin canalele de
deservire la distanţă.
 Optimizarea, eficientizarea și dezvoltarea rețelei de distribuție cu accentul pe
canalele de deservire la distanță.

Colaboratori:

Asigurarea băncii cu personal calificat şi productiv:
 Orientarea managementului resurselor umane în bancă spre majorarea
productivităţii muncii angajaţilor.
 Motivarea personalului în funcţie de rezultatele obţinute.
 Instruirea personalului în domeniul tehnicilor de vânzări, deservire calitativă a
clienţilor, administrarea riscurilor, conformitate etc.
 Dezvoltarea spiritului corporativ în colectivul băncii.

Comunitate:

Efectuarea acţiunilor de responsabilitatea socială corporativă
 Acordarea în continuare a ajutorului material păturilor vulnerabile ale societăţii,
susţinerea proiectelor din domeniul culturii, artei şi sportului naţional, acţiunilor de
păstrare şi promovare a valorilor naţionale, promovarea educaţiei financiare în
rândul populaţiei.
Dezvoltarea mecanismelor de control şi imunizare:
 Implementarea cerinţelor Basel III în formula opţiunilor naţionale.
 Implementarea celor mai bune practici de gestionare a riscurilor.
 Intensificarea activităţii de prevenire şi gestiune a riscului prin optimizarea
procedurilor şi proceselor interne.

Control:

Conformarea cerinţelor cadrului legislativ și normativ și consolidarea funcției de
conformitate:
 Implementarea celor mai bune practici de guvernanţă corporativă.
 Dezvoltarea cadrului normativ intern.
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10. GUVERNANŢA CORPORATIVĂ
10.1.

Codul de guvernanţă corporativă aplicat de Bancă

BC „Moldindconbank” S.A. recunoaște importanţa guvernanței corporative deoarece o guvernanță
corporativă eficientă este una din condiţiile fundamentale ale asigurării stabilităţii Băncii, activităţii
performante pe piaţa financiară. În activitatea sa Banca se conformează Codului de guvernanță
corporativă, aprobat de Consiliul Băncii la 30 mai 2018 şi publicat pe pagina web a Băncii:
http://www.micb.md/img/n-info-doc/codul-guvernare-corporativa.pdf, împreună cu Declaraţia de
guvernanţă
corporativă
„Conformare
sau
justificare”:
https://www.micb.md/img/n-info-doc/
Declaratia_de_guvernanta_corporativa.pdf.
Guvernanța corporativă a Băncii reprezintă principiile de guvernanță stabilite în Codul de guvernanţă
corporativă, menite să asigure un sistem eficient de repartizare a drepturilor şi responsabilităţilor între
categoriile de participanţi la activitatea Băncii, astfel încât să se asigure formarea și menținerea unor
relații corecte și echitabile cu organul de conducere, acţionarii, salariații, clienţii, partenerii, organele de
control şi supraveghere bancară, alte grupuri de interes şi stabileşte modul în care interacţionează latura
comportamentală a participanţilor la guvernanţă cu cea normativă.
Recunoscând importanţa guvernanței corporative pentru dezvoltarea cu succes a Băncii, prin
reglementările sale interne Banca a stabilit responsabilităţile organului de conducere, având drept scop
implementarea direcţiilor strategice şi atingerea obiectivelor propuse, asigurându-se că riscurile sunt
gestionate corespunzător şi că resursele Băncii sunt utilizate responsabil, în conformitate cu principiile de
guvernanță corporativă stipulate în Codul de guvernanţă corporativă.
10.2.

Organul de conducere al Băncii

Organul de conducere al băncii este reprezentat de Consiliul Băncii și Comitetul de conducere al Băncii
care îşi desfăşoară activitatea în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, Statutul
Băncii, reglementările Băncii Naţionale a Moldovei, Codul de guvernanţă corporativă și reglementările
interne ale Băncii.
Consiliul Băncii
Consiliul Băncii îndeplinește rolul de supraveghere și monitorizare a procesului decizional de conducere
și este responsabil de activitatea Băncii per ansamblu și de soliditatea financiară a acesteia.
Împuternicirile Consiliului Băncii sunt stabilite de legislaţia în vigoare, Statutul Băncii şi de Regulamentul
Consiliului Băncii şi nu pot fi delegate altei persoane.
În conformitate cu Statutul Băncii, Consiliul Băncii este format din 7 (șapte) membri – persoane fizice.
Membrii Consiliului Băncii se aleg de Adunarea generală a acționarilor Băncii prin vot cumulativ pe un
termen de 4 (patru) ani.
Pe parcursul anului 2019 Consiliul băncii a activat în urmîtoarea componenţă:
De la începutul anului pînă la 02.12.2019 Consiliului Băncii a activat în componenţa administratorilor
temporari desemnaţi de către Banca Naţională a Moldovei, în calitate de autoritate competentă, în
temeiul Legii nr.232 din 03.10.2016 privind redresarea şi rezoluţia băncilor, după cum urmează:
Preşedintele Consiliului Băncii:

Giedrius Steponkus
Membrii Consiliului Băncii:

Sorin Andrei

Anna Gheorghiu

Elena Punga
Administratorii temporari ai BC „Moldindconbank” S.A. – membrii Consiliului Băncii şi-au desfăşuart
activitatea în conformitate cu prevederile cap. III din Legea privind redresarea şi rezoluţia băncilor, ale
legislaţiei aplicabile, actelor constitutive şi celor interne ale Băncii, în măsura în care nu contravin
atribuţiilor administratorilor temporari şi prevederilor hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a
Moldovei nr.279 din 20.10.2016 „Cu privire la desemnarea administratorilor temporari ai BC
„Moldindconbank” S.A.”, cu modificările şi completările ulterioare.
În conformitate cu Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr. 315 din 29.11.2019 „Cu privire la revocarea
unor administratori temporari ai BC „Moldindconbank” S.A. şi modificarea Hotărârii Comitetului Executiv
al BNM nr. 279 din 20.10.2016 „Cuprivire la desemnarea administratorilor temporari ai BC

P-Public
P Public

BC „Moldindconbank” S.A.
Raportul Conducerii Băncii pentru anul 2019

30/56

„Moldindconbank” S.A., administratorii temporari cu competenţe de membri ai Consiliului BC
”Moldindconbank” S.A. au încetat activitatea.
Din 02.12.2019, ora 8.00, Consiliul Băncii şi-a început activitatea cu membrii Consiliului aleşi statutar de
Adunarea Generală a Acţionarilor şi aprobaţi de BANCA Naţională a Moldovei în componenţa:
Preşedintele Consiliului Băncii:
- Nikolay Nikolov
Membrii Consiliului Băncii:
- du Breil de Pontbriand Gaël Jean-Marie Ghislain, Gérard
- Basunia Tamjid Hossain
- Barlagiannis Nikolaos
- Spînu Ana
Consiliul Băncii a creat Comitetele specializate ale Consiliului, în componenţa:
Comitetul de administrare a riscurilor
1. du Breil de Pontbriand Gaël Jean-Marie Ghislain, Gérard, preşedinte al comitetului
2. Basunia Tamjid Hossain, membru al comitetului
3. Nikolov Nikolay, membru al comitetului
Comitetul de audit
1. Basunia Tamjid Hossain, preşedinte al comitetului
2. du Breil de Pontbriand Gaël Jean-Marie Ghislain, Gérard, membru al comitetului
3. Spînu Ana, membru al comitetului
Comitetul de numire
1. Spînu Ana, preşedinte al comitetului
2. Nikolov Nikolay, membru al comitetului
3. Barlagiannis Nikolaos, membru al comitetului
Comitetul de remunerare
1. Nikolov Nikolay, preşedinte al comitetului
2. Barlagiannis Nikolaos, membru al comitetului
3. du Breil de Pontbriand Gaël Jean-Marie Ghislain, Gérard, membru al comitetului

Comitetul de conducere
Comitetul de conducere este organul executiv colegial, care exercită funcţia de conducere curentă a
Băncii sub supravegherea directă a Consiliului Băncii şi gestionează eficient şi prudent activitatea Băncii
într-un mod corespunzător cu strategia şi cadrul de administrare a activităţii Băncii, aprobate de Consiliul
Băncii. Atribuţiile Comitetului de conducere sunt stabilite de legislația în vigoare, Statutul Băncii şi de
Regulamentul Comitetului de conducere al Băncii.
În conformitate cu Statutul Băncii, Comitetul de conducere al Băncii este compus din 5 (cinci) membri –
persoane fizice, dintre care Preşedintele, Prim-vicepreşedintele şi trei vicepreşedinţi ai Comitetului de
conducere. Membrii Comitetului de conducere al Băncii sunt numiţi de către Consiliului Băncii pe un
termen de 5 ani.
Pe parcursul anului 2019 componenţa Comitetului de conducere al Băncii a fost constituită din
administratorii temporari desemnaţi de Banca Naţională a Moldovei, în calitate de autoritate competentă,
în temeiul Legii nr.232 din 03.10.2016 privind redresarea şi rezoluţia băncilor. Componenţa nominală a
Comitetului de conducere al Băncii la situaţia din 31.12.2019:
Preşedintele Comitetului de conducere al Băncii cu dreptul de a reprezenta Banca în raporturile cu
persoanele terţe:
-

Victor Cibotaru
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Vicepreşedinţi ai Comitetului de conducere al Băncii:
-

Svetlana Magdaliuc

-

Iurie Ursu

-

Penka Kratunova (din 05.06.2019)

-

Nikolay Borissov (din 05.06.2019)
Activitatea administratorilor temporari – membrii Comitetului de conducere al Băncii a fost desfăşurată în
conformitate cu prevederile titlului III, cap. III din Legea privind redresarea şi rezoluţia băncilor, alte legi
aplicabile, actele constitutive şi cele interne ale Băncii în măsura în care nu contravin atribuţiilor
administratorilor temporari şi prevederilor hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei
nr.279 din 20.10.2016, cu modificările şi completările ulterioare.
În subordinea Comitetului de conducere funcţionează: comitetul ALCO, comitetul de credit, comitetul
tender, comitetul de securitate şi sănătate în muncă şi comitetul situaţii excepționale, ale căror atribuţii
sunt stabilite prin regulamentele aprobate de Consiliul Băncii.
10.3. Sistemul de control intern și de gestiune a riscurilor în raport cu procesul de raportare
financiară
Sistemul de control intern şi gestiune a riscurilor reprezintă un proces realizat de Bancă la toate nivelele
ierarhice, de la Consiliul Băncii, Comitetul de conducere şi până la salariații de la toate nivelele structurii
organizatorice, fiind un proces continuu bazat pe procedee, metode standarde, măsuri, inclusiv restricţii
(limitări), relaţii de emitere/autorizare – executare – raportare – control al tranzacţiilor şi operaţiunilor,
precum şi pe dispoziţiile organului de conducere al Băncii, adoptate în scopul gestionării corecte şi
eficiente a Băncii în conformitate cu actele normative, interesele depunătorilor şi acţionarilor, în baza unei
informaţii autentice, complete şi operative.
Controlul intern este definit ca fiind un proces continuu, destinat să furnizeze o asigurare rezonabilă
pentru îndeplinirea obiectivelor:
 de performanţă: eficacitatea şi eficienţa operaţiunilor efectuate;
 de informare: corectitudinea rapoartelor financiare – credibilitatea, integritatea şi furnizarea la timp
a informaţiilor financiare şi a informaţiilor veridice conducerii Băncii;
 de conformitate: respectarea legilor şi reglementărilor aplicabile – conformitatea cu legile şi
reglementările în vigoare, cu politicile şi procedurile interne aprobate.
Sistemul de control intern în cadrul BC „Moldindconbank” S.A. presupune:
a) existența unui cadru solid aferent controlului intern, asigurat în principal prin:
- definirea clară a rolului şi responsabilităţilor structurii de conducere pe linia controlului intern;
- identificarea, evaluarea şi monitorizarea riscurilor semnificative;
- definirea mecanismelor de control, asigurarea separării responsabilităţilor şi evitarea apariţiei
conflictului de interese;
- asigurarea unui cadru transparent de informare şi comunicare;
- monitorizarea continuă a activităţii şi corectarea deficienţelor identificate.
b) existența celor 3 funcţii independente de control: funcţia de gestionare a riscurilor, funcţia de
conformitate şi funcţia de audit intern. Aceste funcţii sunt independente una faţă de cealaltă, din
punct de vedere organizaţional, precum şi faţă de liniile de activitate pe care le monitorizează şi
controlează şi au linii directe de raportare către Consiliul Băncii.
Cadrul aferent controlului intern se aplică şi în privinţa proceselor de raportare financiară.
În conformitate cu prevederile Legii contabilităţii şi raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, ţinerea
evidenţei contabile şi întocmirea situaţiilor financiare în cadrul Băncii se efectuează conform prevederilor
IFRS.
Banca întocmeşte şi prezintă situaţii financiare anuale individuale, care oferă o imagine fidelă a poziţiei
financiare, performanţei financiare, fluxurilor de numear şi a celorlalte aspecte legate de activitatea
desfăşurată. Suplimentar la situaţiile financiare anuale individuale Banca întocmeşte şi prezintă Raportul
conducerii. De asemenea, Banca perfectează situaţii financiare FINREP, COREP şi situaţii/ rapoarte în
scopuri prudenţiale în conformitate cu reglementările Băncii Naţionale a Moldovei.
Responsabilitatea pentru ţinerea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare şi prudenţiale îi revine
Comitetului de conducere al Băncii.
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În conformitate cu cadrul normativ din domeniul auditului, situaţiile financiare anuale sunt auditate de
către societatea de audit, aprobată de către Adunarea generală a acționarilor, la propunerea Consiliului
Băncii şi la recomandarea Comitetului de audit, precum și de către Banca Națională a Moldovei. Astfel, în
anul 2019 a fost contractată compania „Moore Stephens KSC” SRL pentru prestarea serviciilor de audit al
situaţiilor financiare.
Banca publică informaţiile referitoare la cadrul de administrare a activităţii, fondurile proprii, cerinţele de
capital, lichiditate, expunerile la risc, amortizoarele de capital, alţi indicatori şi informaţii, în măsura şi
condiţiile prevăzute în actele normative emise în aplicarea Legii privind activitatea băncilor.
În scopul asigurării unui control intern eficace și a unui sistem eficient de administrare riscurilor, Banca
întreprinde permanent măsuri de menținere și dezvoltare a celor 3 funcţii independente de control.
10.3.1. Funcția de administrare a riscurilor
Activitatea de administrare a riscurilor este o activitate fundamentală pentru Bancă în care sunt antrenate
organele de conducere ale Băncii și toate subdiviziunile acesteia. În continuare sunt prezentate
principalele structuri împreună cu atribuțiile lor pe linia administrării riscurilor.
Consiliul Băncii (CB)
Consiliul Băncii este responsabil pentru aprobarea unei structuri organizatorice adecvate și transparente
care este în corespundere cu volumul, complexitatea și profilul de risc al Băncii, precum și de aprobarea
și supravegherea implementării strategiei şi politicilor în domeniul administrării riscurilor și a procesului
intern de evaluare a capitalului la riscuri, luând în considerare apetitul, profilul şi toleranţa Băncii la risc,
asigurarea instruirii salariaţilor Băncii antrenați în domeniul riscurilor bancare.
Comitetul de administrare a riscurilor (CAR)
Este un comitet specializat al Consiliului Băncii, având rolul de a asista Consiliul în domeniul administrării
şi evaluării riscurilor în Bancă. Comitetul de administrare a riscurilor are funcţie consultativă în ceea ce
priveşte strategia şi politicile Băncii referitoare la administrarea riscurilor și la sistemul de control
implementat în acest scop în Bancă.
Comitetul de administrare a riscurilor evaluează riscurile semnificative ce ar putea influenţa profilul de risc
al Băncii, face recomandări pentru îmbunătățirea sistemului de administrare şi control al riscurilor.
Comitetul de conducere al Băncii (CCB)
Comitetul de conducere al Băncii reprezintă conducerea executivă a Băncii și are responsabilitatea de
punere în aplicare în conformitate cu reglementările interne primare a sistemelor de management ale
riscului, culturii de risc, a proceselor și controalelor de administrare a riscurilor la care este expusă Banca.
CCB este responsabil pentru implementarea strategiei și politicilor de risc ale Băncii, menținerea unei
raportări adecvate a expunerii la risc, precum și administrarea limitelor de risc, inclusiv în cazul situațiilor
de criză. CCB dezvoltă procedurile, procesele şi sistemele pentru administrarea riscului în conformitate
cu toleranța la risc stabilită.
CCB este de asemenea responsabil pentru punerea în aplicare a unei culturi de risc integrate la nivel de
Bancă, bazată pe o înțelegere completă a riscurilor cu care Banca se confruntă și cum acestea sunt
administrate, luând în considerare toleranța la risc, apetitul său de risc și adoptarea măsurilor necesare
pentru monitorizarea și controlul tuturor riscurilor semnificative în conformitate cu Strategia privind
administrarea riscurilor semnificative în BC ,,Moldindconbank” S.A..
Comitetul pentru active și pasive (ALCO)
ALCO are drept obiectiv fundamental supravegherea managementului activelor și pasivelor Băncii (ALM)
și acordarea suportului analitico-decizional Comitetului de conducere în acest domeniu. Comitetul se
implică atât în gestiunea strategică a ALM – elaborarea și monitorizarea implementării politicii anuale de
gestiune a activelor şi pasivelor Băncii, cât și în gestiunea operativă – administrarea zilnică a poziției
monetare, lichidităților, managementul riscurilor conexe etc., precum și emiterea recomandărilor
Comitetului de conducere privind menținerea/modificarea ratelor dobânzilor în cadrul condițiilor/tarifelor
de acceptare a depozitelor și/sau acordare a creditelor.
În activitatea sa de ALM, ALCO se concentrează asupra monitorizării și analizei riscului ratei dobânzii,
riscului de lichiditate și riscului valutar.
Împuternicirile ALCO de regulă poartă un caracter de recomandare, iar deciziile luate de către ALCO
urmează a fi aprobate de către Comitetul de conducere al Băncii.
Funcțiile ALCO sunt prezentate pe larg în Regulamentul Comitetului pentru active și pasive (ALCO).
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Comitetul de credite
Are responsabilitatea de aprobare a tranzacțiilor de credit, conform competentelor stabilite, în sensul
asigurării calității portofoliului de credite prin diminuarea și limitarea riscului de credit în conformitate cu
reglementările Regulamentului cu privire la stabilirea limitelor competenței la încheierea tranzacțiilor cu
produse expuse riscului de credit.
Departamentul audit intern (DAI)
Procesele de administrare a riscurilor la nivelul Băncii sunt auditate de funcția de audit intern care
analizează atât adecvarea reglementărilor, cât și conformarea Băncii la acestea. Totodată, DAI are
obligativitatea să informeze la timp, în conformitate cu Regulamentul Departamentului audit intern și
Manualul de audit intern, Consiliul Băncii despre riscurile semnificative și riscurile depistate în mod
repetat, care ar prejudicia reputaţia Băncii sau activitatea acesteia, să evalueze eficienţa externalizării
activităţilor Băncii şi să determine riscurile care pot afecta desfăşurarea activităţii Băncii şi respectarea
legislaţiei în vigoare.
Departamentul riscuri bancare (DRB)
Subdiviziune independentă ce îndeplinește funcția de administrare a riscurilor, subordonată funcţional și
organizațional vicepreşedintelui Comitetului de conducere al Băncii responsabil de aria risc, cu raportare
către Consiliul Băncii, Comitetul de administrare a riscurilor și Comitetul de conducere al Băncii.
Independența în activitatea subdiviziunii respective este asigurată prin raportarea nemijlocită Consiliului
Băncii. Aceasta nu dispune de responsabilităţi de conducere sau responsabilităţi financiare de generare a
profitului în Bancă.
Departamentul riscuri bancare nu trebuie să fie limitat în dreptul de acces la informaţiile şi procesele
necesare pentru a-şi forma opinia de risc şi a trage anumite concluzii şi nu trebuie să fie antrenat în
efectuarea nemijlocită sau evidenţa tranzacţiilor şi/sau a operaţiunilor Băncii.
Departamentul riscuri bancare este responsabil cel puțin pentru următoarele:
1) identificarea riscurilor la care este supusă Banca, evaluarea, monitorizarea și controlul acestor riscuri
și a expunerii reale a Băncii la riscurile respective;
2) determinarea poziției capitalului și a lichidității în contextul riscurilor la care este supusă Banca;
3) monitorizarea și evaluarea consecințelor acceptării anumitor riscuri, măsurilor de atenuare a impactului
acestora și corespunderii nivelului riscurilor cu apetitul la risc al Băncii
4) raportarea către Comitetul de administrare a riscurilor, Comitetul de conducere al Băncii și Consiliul
Băncii, emiterea recomandărilor referitor la riscurile semnificative la care este expusă Banca.
Departamentul conformitate (DC)
Subdiviziune independentă a Băncii, subordonată funcţional și organizațional vicepreşedintelui
Comitetului de conducere al Băncii responsabil de aria conformitate, cu raportare directă către Consiliul
Băncii. Misiunea departamentului este de a identifica, evalua, monitoriza şi raporta riscurile de
conformitate cu care se confruntă Banca în scopul administrării efective şi eficiente a acestor riscuri şi de
a contribui la eficientizarea continuă a mecanismului de control intern, precum și de asistare a Conducerii
Băncii privind conformitatea activităţii desfășurate cu prevederile cadrului de reglementare, normele şi
standardele proprii, precum şi cu codul de etică și conduită prin furnizarea de informaţii legate de
evoluţiile în acest domeniu.
Departamentul tehnologii informaționale (DTI)
În procesul administrării riscurilor are funcția de a identifica, monitoriza precum și de propunerea și
implementarea măsurilor de control a riscurilor aferente tehnologiilor informaționale.
Departamentul resurse umane (DRU)
În cadrul exercitării responsabilității de administrare a riscurilor are funcția de a identifica, evalua,
monitoriza, raporta și implementa măsurile de control a riscurilor privind practicile de angajare și
siguranţă la locul de muncă.
Serviciul securitatea informației (SSI)
Implementează și coordonează desfășurarea procesului de management al riscurilor de securitate
aferente resurselor TIC, efectuează identificarea riscurilor TIC și oferă suport departamentului DTI la
determinarea și implementarea măsurilor de mitigare a riscurilor identificate, identifică vulnerabilităţile noi
aferente sistemelor TIC ale Băncii, efectuează evaluarea și raportarea riscurilor TIC.
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Responsabilităţile subdiviziunilor Băncii în cadrul administrării riscurilor sunt structurate pe 3 linii de
apărare:
1-a linie de apărare cuprinde sucursalele Băncii şi subdiviziunile independente ale Băncii (cu excepția
DC, DRB, SSI și DAI) implicate în administrarea zilnică a riscurilor. Responsabilităţile lor sunt:
1) a identifica și evalua riscurile cu care se confruntă în desfăşurarea activităţii curente, în conformitate cu
sarcinile și responsabilitățile stabilite în reglementările interne;
2) a raporta cu promptitudine şi corectitudine evenimentele de risc operaţional identificate;
3) a întocmi şi transmite la timp rapoartele care permit monitorizarea riscului și determinarea profilului de
risc al Băncii;
4) a monitoriza pierderile din realizarea riscurilor;
5) a urmări permanent gradul de recuperare a pierderilor din realizarea riscurilor;
6) a preveni apariția viitoare a evenimentelor de risc;
7) a formula şi înainta sesizări şi propuneri pentru reducerea riscului către DRB (cu excepția riscului de
conformitate și riscului TIC), DC (privind riscul de conformitate), SSI (aferente riscului TIC) și
subdiviziunile independente ale Băncii responsabile de produs / serviciu / proces, iar după caz către CCB
și/sau CB.
2-a linie de apărare este reprezentată de DRB, DC și SSI.
Departamentul riscuri bancare este responsabilă cel puțin pentru următoarele:
1) identifică și evaluează riscurile semnificative ale Băncii, precum și riscurile aferente produselor,
serviciilor și proceselor;
2) centralizează, conform criteriilor de validare, informaţiile privind riscurile identificate, primite de la
subdiviziunile din 1-a linie de apărare (deţinătorii de risc);
3) analizează informaţiile cu privire la pierderile generate de riscurile operaţionale;
4) monitorizează implementarea măsurilor de control a riscurilor, cu excepția riscurilor de conformitate și
riscurilor TIC;
5) determină şi raportează profilul de risc pentru riscurile semnificative și profilul general de risc al Băncii;
6) propune Consiliului Băncii strategii, politici privind administrarea riscurilor semnificative;
7) propune către organele de conducere ale Băncii măsuri eficiente de reducere a riscurilor sau de
prevenire în viitor a apariţiei acestora;
8) raportează către organele de conducere ale Băncii riscurile identificate sau cele raportate de
sucursalele/subdiviziunile independente ale Băncii.
Responsabilitatea Departamentului conformitate în domeniul administrării riscurilor operaţionale este de a
raporta evenimentele de risc operaţional identificate pe parcursul desfăşurării activităţilor de control în
cadrul sucursalelor/subdiviziunilor independente ale Băncii, precum și de a calcula indicatorii aferenți
profilului riscului de conformitate și de a-i monitoriza în raport cu apetitul și toleranța la riscul de
conformitate.
SSI Efectuează identificarea, prevenirea și minimizarea riscurilor de scurgere și acces nesancționat la
sursele de informație confidențială și care constituie secret comercial sau bancar, identifică
vulnerabilităţile noi aferente sistemelor TIC ale Băncii și efectuează evaluarea și raportarea riscurilor TIC.
Riscul TIC este tratat distinct de către DTI (1-a linie de apărare) și SSI (a 2-a linie de apărare). Totodată,
aspecte de bază ale riscului asociat sistemelor informatice sunt dezvoltate la nivel procedural de către
DTI și SSI.
3-a linie de apărare – reprezentată de către DAI, care are următoarele responsabilități:
1) evaluează calitatea și verifică respectarea strategiei și politicilor privind administrarea riscurilor
semnificative în cadrul tuturor activităților și subdiviziunilor Băncii (inclusiv DRB și DC), a documentelor
normative interne privind administrarea riscurilor, analizează testările la stres, precum şi mecanismele de
control dacă acestea sânt suficiente și adecvate activității desfășurate;

P-Public
P Public

BC „Moldindconbank” S.A.
Raportul Conducerii Băncii pentru anul 2019

35/56

2) verifică procesul de monitorizare continuă a riscurilor ce ar putea afecta activitățile financiare (riscurile
de credit, al ratei dobânzii, valutar, de lichiditate, de țară/ transfer, operațional, reputațional și alte riscuri
care pot apărea în cadrul desfășurării activității financiare a Băncii);
3) raportează evenimentele de risc operaţional identificate cu ocazia desfăşurării misiunilor de audit şi
auditarea procesului de management al riscului operațional pe bază de risc cu scopul de a furniza o
asigurare obiectivă Consiliului Băncii cu privire la eficiența administrării riscurilor operaționale,
implementarea și aplicarea consecventă a prevederilor politicilor Băncii în domeniul dat și menținerea
riscului operațional în limitele apetitului la risc al Băncii.
Pentru categoriile de riscuri semnificative Banca a stabilit mecanisme de raportare periodică și
transparentă, astfel încât organele de conducere și Comitetul de administrare a riscurilor să beneficieze
în timp util de rapoarte precise, concise și semnificative care ar permite efectuarea schimbului de
informații relevante privind identificarea, evaluarea şi monitorizarea riscurilor.
Raportarea riscurilor se efectuează de către fiecare subdiviziune a Băncii, pe liniile de raportare stabilite
în reglementările interne ale Băncii.
Departamentul riscuri bancare perfectează trimestrial Raportul privind administrarea riscurilor
semnificative, prezentat organelor de conducere ale Băncii și Comitetului de administrare a riscurilor.
Departamentul riscuri bancare perfectează lunar raportul privind controlul respectării limitelor stabilite de
BNM și celor conform Politicilor privind administrarea riscurilor semnificative în BC ”Moldindconbank”
S.A., prezentat Comitetului de conducere al Băncii.
Departamentul riscuri bancare este responsabil de evaluarea profilului de risc al Băncii în raport cu
apetitul și toleranța la risc stabilite pentru fiecare tip de risc în Politici privind administrarea riscurilor în BC
”Moldindconbank” S.A., cu raportarea trimestrială către organelor de conducere ale Băncii și Comitetului
de administrare a riscurilor în cadrul Raportului privind administrarea riscurilor semnificative.
Departamentul riscuri bancare elaborează şi prezentă Băncii Naţionale a Moldovei raportul anual referitor
la procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri, inclusiv identificarea aspectelor care
necesită îmbunătăţiri şi măsurile planificate în acest sens la nivelul Băncii.
Departamentul riscuri bancare întocmește și rezentă Băncii Naţionale a Moldovei anual raportul privind
măsurile luate pe linia administrării riscurilor semnificative la care este expusă Banca.
Serviciul securitate a informației raportează anual Comitetului de conducere al Băncii, Comitetului de
administrare a riscurilor și Consiliului Băncii, referitor la profilul riscului TIC și va înainta propuneri de
îmbunătățire a securității informaționale în Bancă.
10.3.2. Funcția de conformitate
În scopul asigurării unui sistem de control intern adecvat și eficient, pe parcursul anului 2019, Banca a
întreprins măsuri de consolidare a funcției de conformitate.
Funcția de conformitate are misiunea de bază să asigure eficienţa activităţii de prevenire a spălării
banilor, să asiste organul de conducere în privința nivelului de conformare a activităţii Băncii cu actele
normative aplicabile și normele de conduită ce guvernează activitatea Băncii, să monitorizeze
implementarea cadrului intern de reglementare cu raportarea către organul de conducere și propunerea
măsurilor de prevenire a expunerii la riscul sancțiunilor, pierderilor financiare si/sau de afectare a
reputației, ce pot fi consecința neconformării cadrului legal și de reglementare.
Pentru asigurarea gestionării riscurilor de conformitate în cadrul Băncii activează Departamentul
conformitate, subordonat vicepreşedintelui Comitetului de conducere responsabil de aria conformitate,
având linie de raportare directă către Consiliul Băncii.
În cadrul Băncii este promovată cultura de conformitate şi se tinde spre atingerea unui nivel avansat al
acesteia, iar responsabilitatea de respectare a culturii de conformitate revine fiecărui salariat al Băncii
prin obligaţia de a respecta în activitatea sa cadrul de reglementare aferent domeniului de activitate. În
acest scop, Banca menține și îmbunătățește continuu programele de instruire a angajaților în domeniul
conformităţii, ceea ce contribuie la sporirea nivelului culturii corporative.
Un aspect important al conformității este monitorizarea modificărilor operate în legislaţia Republicii
Moldova, cerinţele Băncii Naţionale a Moldovei și ale altor organe abilitate în scopul evaluării posibilului
impact al oricăror schimbări ale cadrului legal şi de reglementare asupra activităţilor Băncii. Astfel,
Departamentul conformitate examinează şi avizează proiectele documentelor normative interne în scopul
asigurării conformităţii acestora atât cu cadrul legal în vigoare, cât şi cu alte reglementări interne ale
Băncii care au tangenţă cu documentele elaborate/revizuite.
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Luând în considerare tendinţele pe plan mondial ce permanent creează noi provocări pentru bănci și alte
instituţii financiare, cu impact major asupra riscului de imagine, BC „Moldindconbank” S.A. acordă o
atenţie sporită activităţii de prevenire a spălării banilor şi finanţării terorismului.
În acest sens, BC „Moldindconbank” S.A. a asigurat revizuirea şi actualizarea reglementărilor interne în
domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului. Documentele normative
interne conţin responsabilități în domeniul dat, politici şi proceduri de identificare și cunoaștere a clienților,
partenerilor şi a beneficiarilor efectivi ai acestora – regulile „Cunoaşte-ţi clientul”. De asemenea, sunt
stabilite proceduri de detectare şi raportare a operaţiunilor/activităților care cad sub incidența legislației în
domeniul prevenirii spălării banilor, precum şi proceduri de păstrare a informaţiei şi asigurarea controlului
intern în acest domeniu.
În sensul identificării riscurilor potenţiale de spălare de bani şi/sau finanţare a terorismului, care necesită
măsuri şi control permanent, este utilizată abordarea bazată pe risc a clientelei. Această abordare este
exprimată prin stabilirea anumitor criterii de atribuire a gradului de risc clienţilor în dependenţă de mai
mulţi factori prevăzuți în reglementările interne. În dependenţă de gradul de risc atribuit, se efectuează
monitorizarea tranzacţiilor clienţilor. În activitatea de monitorizare a relațiilor de afaceri cu clienții și
partenerii săi, BC „Moldindconbank” S.A. aplică prevederile actelor normative în domeniul prevenirii
spălării banilor, precum și recomandările organismelor internaționale (FATF, Grupul Wolfsberg).
O direcție importantă a activității Departamentului conformitate este evaluarea modului în care sunt
cunoscute şi respectate studiate dispozițiile cadrului legal în vigoare, cerințele Codului de etică și
conduită, precum și a modului în care sunt implementate politicile și procedurile interne ale Băncii. Astfel,
pe parcursul anului 2019 au fost efectuate mai multe testări de conformitate în sectoarele în care au
fost constatate vulnerabilități în domeniul conformității, cu raportarea rezultatelor organului de conducere
al Băncii.
În scopul asigurării unei percepții și conștientizării reglementărilor interne la nivel înalt, precum şi în
scopul eficientizării activităţii şi neadmiterii încălcărilor în domeniul conformității, pe parcursul anului 2019
au fost intensificate instruirile în cadrul sucursalelor, cu testarea ulterioară a salariaților sucursalelor.
10.3.3. Funcția de audit intern
Auditul intern este o parte componentă a sistemului de control intern şi reprezintă activitatea
independentă de asigurare obiectivă şi de consiliere, destinată să adauge valoare şi să antreneze
îmbunătăţirea activităţilor Băncii.
Misiunea Departamentului audit intern este de a spori și a proteja valoarea organizațională a Băncii prin
oferirea de asigurare, consiliere și cunoaștere profundă fundamentate pe principii obiective bazate pe
risc.
Scopul de bază al funcție de audit intern constă în evaluarea independentă, imparțială și obiectivă a
suficienței și eficienței cadrului de administrare în conformitate cu prevederile cadrului legal și normativ,
inclusiv cu Regulamentul privind cadrul de administrare a activității băncii, aprobat prin Hotărârea
Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 146 din 07.06.2017, cu regulamentele interne ale
Bănci, precum și în raportarea rezultatelor Consiliului băncii și informarea Comitetului de conducere al
Băncii, în vederea îmbunătățirii indicatorilor de activitate ai băncii prin aplicarea sistematică și ordonată a
metodelor de evaluare și perfecționare a mecanismului de control intern în cadrul băncii.
Pentru asigurarea funcţiei independente de audit intern, în cadrul băncii activează Departamentul audit
intern subordonat funcţional direct Consiliului băncii. Această subordonare asigură dreptul
Departamentului audit intern:
1) de iniţiativă privind comunicarea cu orice salariat al Băncii;
2) de a examina orice activitate a oricărei subdiviziuni din structura Băncii, inclusiv sucursale ale Băncii
și, după caz, persoane afiliate;
3) de a avea acces la informație și la regimul de comunicare a datelor, la orice înregistrări, fişiere şi
informaţii interne, inclusiv la informaţiile destinate conducerii Băncii;
4) de a avea acces la procesele - verbale şi alte materiale cu caracter similar ale Consiliului și
Comitetelor Băncii, care sunt relevante pentru îndeplinirea atribuţiilor;
5) de a propune Consiliului Băncii angajarea consultanților externi pentru a înțelege mai bine un anumit
domeniu supus auditului;
6) de a dispune de suficiente resurse, inclusiv un număr adecvat de salariați calificați, de sisteme IT.
Pentru a asigura eficienţa funcţiei de audit intern Departamentul audit intern deţine o poziţie relevantă în
cadrul băncii şi îndeplineşte obligaţiile sale respectând următoarele principii fundamentale:
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Integritate – integritatea colaboratorilor Departamentului audit intern determină încredere şi astfel
asigură baza credibilităţii acordate raţionamentului lor profesional.
Independenţă şi Obiectivitate – colaboratorii Departamentului audit intern manifestă cel mai înalt nivel
de obiectivitate profesională în colectarea, evaluarea și comunicarea informațiilor cu privire la activitatea
sau procesul aflate în curs de examinare. Aceștia realizează o evaluare echilibrată a tuturor
circumstanțelor relevante, fără a se lăsa în mod nejustificat influențați de propriile interese sau de alte
persoane în formularea raţionamentelor.
Confidențialitate - colaboratorii departamentului respectă valoarea și dreptul de proprietate asupra
informațiilor pe care le primesc și nu furnizează informații fără aprobarea corespunzătoare, decât în
cazul în care există obligații legale sau profesionale în acest sens.
Competență - colaboratorii Departamentului audit intern aplică cunoștințele, abilitățile și experiența
necesare în activitatea pe care o desfășoară.
Colaboratorii departamentului:
a. trebuie să se implice doar în acele misiuni de audit pentru care au cunoștințele, abilităţile și
experiența necesară.
b. trebuie să desfăşoare activitatea de audit intern în conformitate cu Standardele de Practică
Profesională a Auditului Intern.
c. trebuie să își îmbunătățească în mod continuu competențele, eficacitatea și calitatea serviciilor.
10.4.

Transparenţa structurii proprietăţii şi dezvăluirea informaţiei

Capitalul social al BC „Moldindconbank” S.A. este constituit din 4.967.794 acţiuni ordinare nominative de
clasa I cu valoarea nominală de 100 lei per acţiune. Fiecare acțiune aflată în circulație oferă dreptul la un
vot la Adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a primi o cotă-parte din dividende şi o parte din
bunurile Băncii în cazul lichidării acesteia, precum şi alte drepturi prevăzute de legislație şi de Statutul
Băncii Comerciale „Moldindconbank” S.A. care este disponibil pe pagina web a Băncii:
https://www.micb.md/img/n-info-doc/statut.pdf.
În luna februarie 2019 s-a efectuat tranzacția de vânzare-cumpărare a pachetului unic de acţiuni nouemise de către BC „Moldindconbank" S.A., în urma căreia, la data de 18.02.2019, Agenţia Proprietăţii
Publice a achiziţionat pachetul unic de 3.173.751 acţiuni, ceea ce constituie 63,89% din capitalul social al
BC „Moldindconbank" S.A. Înregistrarea dreptului de proprietate asupra acțiunilor respective s-a realizat
la data de 21.02.2019.
Ulterior, în luna martie 2019, în cadrul licitației desfășurate pe piața reglementată a Bursei de Valori,
compania „Doverie-Invest” J.S.C. (Bulgaria) a achiziționat pachetul unic de 3.173.751 acțiuni ale BC
„Moldindconbank” S.A., expuse la vânzare de către Agenția Proprietății Publice. Înregistrarea dreptului de
proprietate asupra acțiunilor respective s-a realizat la data de 22.03.2019, astfel „Doverie-Invest” J.S.C. a
devenit acționar majoritar cu o deținere calificată de 63,89% în capitalul social al Băncii.
Adițional, urmare a ofertei de preluare obligatorie a acțiunilor Băncii, „Doverie-Invest” J.S.C. a achiziționat
încă 13,73%, la 31.12.2019 deținând 77,63% din totalul acţiunilor emise de BC „Moldindconbank” S.A.
În anul 2019 nu au fost careva restricții cu privire la drepturile de vot conferite deținătorilor de valori
mobiliare emise de BC „Moldindconbank” S.A.
În conformitate cu Legea cu privire la societăţile pe acţiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997, Legea privind
piaţa de capital nr.171 din 11.07.2012 şi Regulamentul cu privire la dezvăluirea informației de către
emitenții de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.7/1 din
18.02.2019, anual, de către Bancă se dezvăluie Raportul anual al entităţii de interes public BC
„Moldindconbank” S.A., ce conţine informaţie privind:
 persoanele cu funcții de răspundere ale Băncii;
 acţionarii care, direct sau indirect, individual sau în comun cu persoanele afiliate lor, deţin sau
controlează cel puțin 20% din capitalul social al Băncii sau, o altă cotă mai mică, definită drept
semnificativă, potrivit legislației aferente băncilor;
 persoanele care se află sub controlul Băncii în virtutea deţinerii a cel puţin unei cote semnificative
(20%) în capitalul acesteia;
 persoanele care acționează în mod concertat cu categoriile de persoane nominalizate mai sus;
 alte persoane afiliate Băncii;
 situațiile financiare anuale ale Băncii și raportul auditorului;
 o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini cu care se confruntă Banca.
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De asemenea, Banca dezvăluie în mod continuu informațiile despre evenimentele care influențează
Banca în calitate de emitent de valori mobiliare, pe măsura producerii acestora, informații privind
deținerile importante de acțiuni şi orice modificări şi completări la Statutul Băncii.
Informația despre structura acționarilor Băncii, perfectată și dezvăluită în conformitate cu prevederile
legislației în vigoare, este disponibilă pe pagina web a Băncii: www.micb.md.
Gestionarea conflictelor de interese
În scopul implementării celor mai bune practici şi menţinerea celor mai înalte standarde profesionale
pentru a identifica, monitoriza şi gestiona conflictele de interese care pot apărea în activitatea sa, Banca
dispune de politici și reglementări interne prin care sunt definite principiile şi cerinţele de bază, de care se
conduce în procesul de prevenire, identificare şi soluţionare adecvată a situaţiilor de conflict de interese
în relaţia cu clienţii, salariații şi cu partenerii de afaceri.
Fiecare salariat, în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, reprezintă Banca şi este obligat să acționeze în
interesul acesteia şi a acționarilor săi, fără a-și urmări interesul personal, material sau de altă natură, iar
mecanismele de control ale Băncii au rolul de a asigura identificarea și gestionarea situațiilor de conflicte
de interese.
Guvernanța corporativă va rămâne şi în continuare una din priorităţile Băncii, menită să asigure
transparenţa decizională în Bancă, inclusiv în relaţiile cu acţionarii, partenerii şi clienţii Băncii.
11. DECLARAŢIA NEFINANCIARĂ
11.1.

Modelul de afaceri al Băncii

Modelul de afaceri al Băncii are la bază misiunea Băncii care constă în acordarea serviciilor şi produselor
bancare calitative şi moderne, orientate spre necesităţile clienţilor şi creşterea valorii pentru acţionari.
Modelul de afaceri este reflectat prin liniile de activitate ale Băncii care reprezintă un set structurat de
activităţi, servicii sau operaţiuni bancare care sunt dezvoltate de bancă în vederea îndeplinirii obiectivelor
sale.
Liniile de activitate ale Băncii sunt:







Creditarea,
Atragerea resurselor,
Plasamente şi conturi corespondente,
Carduri de plată,
Forex (operațiuni cu valuta străină),
Deservirea de casă, decontări şi alte servicii.

Funcţionarea liniilor de activitate este asigurată de funcţiile de suport ale Băncii care gestionează:
resursele umane, tehnologiile informaţionale, reţeaua de subdiviziuni, riscurile, conformitatea, evidenţa
financiară, etc.
BC „Moldindconbank” S.A. are un rol social şi economic semnificativ în societate manifestat prin
următoarele activităţi:
-

atragerea depozitelor de la populaţie – al doilea după mărime în sistemul bancar portofoliu de
depozite ale persoanelor fizice ce depăşeşte 14 miliarde MDL;

-

acordarea creditelor persoanelor fizice şi întreprinderilor mici şi mijlocii – al doilea după mărime
portofoliu de credite ce depăşeşte 7,5 miliarde MDL;

-

activitatea în domeniul cardurilor bancare şi serviciilor electronice – cardurile băncii în număr de cca
738 mii depăşesc o treime din totalul cardurilor aflate în circulaţie, banca fiind promotorul serviciilor
revoluţionare pe piaţa bancară autohtonă, cu cea mai mare reţea de bancomate Cash-In (68 unităţi)
şi lider în segmentul E-banking;

-

remiteri de bani – prin intermediul băncii sunt primite şi procesate peste o treime din volumul total al
remiterilor de bani efectuate prin sistemul bancar autohton, în portofoliul băncii se regăsesc 8
sisteme de remiteri de bani ce acoperă practic toate ţările din lume, banca orientându-se spre
dezvoltarea sistemelor de plăţi în ţările cu cea mai activă migraţie a muncii a cetăţenilor Republicii
Moldova: Federaţia Rusă, Italia, Israel, Spania şi alte;
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-

încasarea plăţilor de la populaţie – banca este unul din cei mai mari colectori de plăţi aferente
serviciilor locative, comunale, ne comunale, alte plăţi, având sute de contracte încheiate cu furnizorii
de servicii;

-

proiectul de colaborare cu CNAS - banca are încheiat contract de colaborare cu Casa Naţională de
Asigurări Sociale (CNAS) privind transferarea prestaţiilor sociale la conturile beneficiarilor de plăţi
sociale (pensie pentru limita de vârstă, de invaliditate, concediu de maternitate, de îngrijire a copilului
ş.a);

-

finanţator al bugetului de stat – banca este unul din cei mai mari finanţatori ai bugetului de stat prin
procurarea valorilor mobiliare de stat şi a certificatelor BNM, deținând un portofoliu în sumă de cca 3
miliarde MDL pe parcursul anului 2019;

-

achitarea impozitelor – banca este contribuabil mare pentru bugetul ţării, pentru anul 2019 suma
impozitelor şi taxelor achitate constituind 171,6 milioane MDL.

11.2.

Principalele riscuri şi modul în care acestea sunt gestionate

Conform Strategiei privind administrarea riscurilor semnificative în BC ”Moldindconbank” S.A., Banca nu
finanțează persoane fizice şi/sau juridice care desfășoară următoarele activități:

-

în cazul lipsei autorizaţiilor respective:
activitatea din jocuri de noroc,
producerea şi comercializarea armamentelor și echipamentelor militare;
substanțe narcotice şi stupefiante;
produselor protejate de dreptul de autor;
comercializarea cu animale rare şi valori artistice;
activități de vânzare/ cumpărare a valutei;
exploatarea terenurilor noi, decopertarea şi nivelarea, dezvoltarea bazinelor hidrografice,
dezvoltarea termo - şi hidroenergeticii.





activitatea însoțită de factori nocivi sub aspect ecologic;
organizarea campaniilor electorale şi alte scopuri politice;
eschivarea de la plata impozitelor, evitarea controlului valutar, spălarea banilor sau eschivarea de
la îndeplinirea altor obligații legale;
alte activități care nu corespund Politicilor privind administrarea riscurilor semnificative în
BC.”Moldindconbank” S.A.



11.3.

Responsabilitatea socială

BC „Moldindconbank” S.A. respectă mediul şi societatea în care activează, de aceea se implică cu
responsabilitate în viaţa culturală şi socială a ţării. Printre acţiunile sociale desfăşurate în rândul
comunităţii se numără susţinerea clienţilor, autorităţilor locale, educației financiare, a artei, culturii,
sportului şi a persoanelor aflate în dificultate.
De 27 de ani, BC „Moldindconbank” S.A. este alături de Teatrul Naţional „Mihai Eminescu”. În această
perioadă, Banca a susţinut diverse proiecte, activităţi şi iniţiative cultural-ştiinţifice, începând cu
efectuarea lucrărilor de reparaţii, modernizarea tehnicii şi echipamentului, montarea mai multor
spectacole, modernizarea echipamentului de vânzare a tichetelor, instalarea panoului stradal pentru afişe
şi continuând cu susţinerea tradiţionalului eveniment „Reuniunea Teatrelor Naţionale”.
În calitate de susținător activ al inițiativei de educație financiară în RM, BC „Moldindconbank” S.A s-a
alăturat și în anul 2019 evenimentelor dedicate Săptămânii Internaţionale a Educaţiei Financiare,
organizând sute de ore educative în mai multe instituţii de învăţământ din Chişinău şi alte localităţi din
ţară. La fel, în contextul promovării achitărilor fără numerar, Banca a publicat mai multe materiale
informative în rețelele de socializare, susținute de concursuri cu premii. De asemenea, Banca s-a implicat
în proiectul inițiat de Banca Națională a Moldovei - “Învață. Dă sens banilor”, organizând două vizite la
sediul Moldindconbank pentru tinerii din cadrul Liceului Teoretic „Mihail Kogălniceanu” din Chişinău și
„Centrului de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale”. Suport financiar a fost oferit şi
Centrului de Instruire Economică Liceală „Gaudeamus” pentru organizarea proiectului economic
„Compania Şcolară”.
Pentru că este orientată spre susţinerea tinerei generaţii, Moldindconbank a contribuit la buna
desfăşurare a celui mai mare festival de cultură studenţească din RM, ediţia a III - a (23 mai 2019) –
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Student Fest 2019. Iar, cu ocazia Zilei Internaţionale a copiilor a susţinut proiectul caritabil de pictură “Cel
mai lung desen de copii”.
De asemenea, BC „Moldindconbank” S.A în calitate de partener şi promotor al inovaţiilor, a contribuit la
desfăşurarea primei conferințe dedicate tehnologiilor financiar-bancare „FinTech Moldova Conference
2019”.
În anul 2019, BC „Moldindconbank” S.A. a susţinut organizarea şi desfăşurarea Campionatului
Internațional de badminton “Iarna – 2019” şi a Campionatului Internațional la Badminton pentru amatori și
veterani - VARA Chisinau, organizat de Federația de Badminton din RM, cu care Banca menţine o
colaborare frumoasă, contribuind la promovarea sportului naţional şi a unui mod sănătos şi activ de viaţă.
Pentru al cincilea an consecutiv Banca a susţinut cel mai mare eveniment economic al UTA Găgăuzia “Invest Găgăuzia – 2019” şi concursul anual “Cel mai bun antreprenor din Găgăuzia 2018”. Tot în
această perioadă, Moldindconbank a susţinut şi desfăşurarea Conferinţei Internaţionale cu tema:
“Evoluţia sistemelor de asigurări sociale la nivel internaţional: sustenabilitatea financiară şi provocări”,
organizată de Casa Naţională de Asigurări Sociale.
BC „Moldindconbank” S.A. contribuie permanent la crearea unei vieţi mai bune a persoanelor aflate în
dificultate, susținând mai multe persoane fizice. La acest capitol putem menţiona şi Centrul de Reabilitare
şi Sprijin pentru copii şi tineret cu handicap mintal şi fizic „Paradis” pentru care s-a alocat ajutor material
pentru desfăşurarea Caravanei de Crăciun.
Finanțarea proiectelor de responsabilitate socială face parte din strategia și tradiția BC „Moldindconbank”
S.A., menită să dezvolte parteneriate de succes cu impact benefic pentru întreaga comunitate.
11.4.

Respectarea drepturilor omului şi combaterea corupţiei

Cadrul guvernanței corporative a Băncii este în conformitate cu legislaţia în vigoare, recunoaște drepturile
tuturor părților interesate (acționari, investitori, clienți, parteneri de afaceri, salariați și organul sindical,
autorități de supraveghere și control, alte bănci, societate civilă etc.), stabilite prin lege sau prin acorduri
mutuale și încurajează cooperarea activă între Bancă şi acestea pentru crearea de plusvaloare afacerii,
locuri de muncă, precum și stabilitate financiară Băncii.
Banca depune toată diligența, cu respectarea cerințelor legislației în domeniu, în vederea creării
condițiilor favorabile pentru exercitarea deplină a drepturilor acționarilor săi. În acelaşi timp, acţionarii care
lucrează în Bancă nu au drepturi preferenţiale faţă de ceilalţi acţionari, iar salariaţii Băncii care deţin
acţiuni nu au drepturi preferenţiale faţă de ceilalţi salariaţi ai Băncii.
Banca asigură un mediu de lucru în care fiecare salariat să fie tratat cu respect şi demnitate, fără
discriminare, un mediu în care angajaţii Băncii sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă şi neutră în
exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice funcţiei deţinute.
De asemenea, Banca își afirmă permanent angajamentul faţă de respectarea drepturilor omului prin
furnizarea de produse și servicii de înaltă calitate şi conforme cu prevederile cadrului legal.
Banca recunoaște efectele negative pe care frauda, corupţia şi mita le pot avea asupra activităţii sale
(prejudicii financiare şi non-fiannciare) şi întreprinde măsuri privind prevenirea și combaterea acestor
flagele în cadrul Băncii. Elementele de prevenire vizează punerea în aplicare a unui sistem solid de
control intern şi activități de dezvoltare a unei culturi corporative, care să contribuie la sporirea gradului de
conştientizare a riscurilor şi a consecinţelor actelor de fraudă și corupție de către toţi salariații şi de către
organul de conducere al Băncii.
Astfel, în cadrul Băncii a fost elaborată şi se implementează Politica antifraudă şi anticorupţie, conform
căreia Consiliul Băncii promovează toleranţă zero faţă de orice tip de fraudă şi de corupție și determină
salariații Băncii să activeze permanent cu prudenţă, onestitate, demnitate şi să nu facă abuz de poziţia
încredinţată. Comitetului de conducere îi revine rolul de supraveghere eficientă a activităţilor derulate,
transparenţă în deciziile luate şi adoptarea unui comportament ireproșabil.
Salariații Băncii nu vor accepta cadouri sau servicii dacă oferirea sau acordarea lor este legată, direct sau
indirect, de îndeplinirea obligaţiilor de serviciu sau poate influența capacitatea de decizie a acestora, iar
nerespectarea reglementărilor interne în scopul obținerii avantajelor personale este strict interzisă. În
acest sens, Banca petrece instruiri si testari periodice pentru toti salariaţii săi în vederea facilitării
recunoaşterii şi implementării măsurilor corespunzătoare împotriva actelor de fraudă şi coruptie.
Fiecare salariat al Băncii este obligat să raporteze orice fraudă sau suspiciune de fraudă și să
descurajeze orice tentativă de fraudă internă din partea altor salariați.
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Pentru semnalarea încălcărilor și a problemelor de etică, inclusiv a fraudelor/suspiciunilor de
fraudă/corupție, salariații Băncii, clienţii și alte părţi cu o relație financiară sau de altă natură cu Banca pot
utiliza mai multe canale de comunicare, accesibile și sigure, prin care pot raporta în deplină
confidențialitate, inclusiv către conducerea Băncii, în acest sens fiind disponibilă şi o procedură internă de
alertă.
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Anexa 6

Lista Sucursalelor şi Agenţiilor BC „Moldindconbank” S.A.,
situaţie din 31.12.2019
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Sucursale
Sucursala „Centru”
Sucursala „Telecomtrans”
Sucursala „Invest”
Sucursala „Remiz”
Sucursala „Onest”
Sucursala „Ciocana”
Sucursala „Stabil”
Sucursala „Flacăra”
Sucursala „Premium”
Sucursala „Telecentru”
Sucursala „Dacia”
Sucursala „Poşta Veche”
Sucursala „Renaştere”
Sucursala „Burebista”
Sucursala „Negruzzi”
Sucursala „Testemițanu”
Sucursala „Alba-Iulia”
Sucursala „Calea Ieșilor”
Sucursala „Zorile”
Sucursala „Ştefan cel Mare”
Sucursala „Kiev”
Sucursala „Durleşti”
Sucursala „Ceucari”
Sucursala „Mircea cel Bătrîn”
Sucursala „Toamna de Aur”
Sucursala „Decebal”
Sucursala „Moscova”
Sucursala „Tudor Vladimirescu”
Sucursala „Alecu Russo”
Sucursala „Vasile Alecsandri”
Sucursala din or. Ialoveni
Sucursala din or. Cimişlia
Sucursala din mun. Bălţi
Sucursala din or. Drochia
Sucursala din mun. Orhei
Sucursala din or. Rezina
Sucursala din or. Donduşeni
Sucursala din mun. Edineţ
Sucursala din mun. Soroca
Sucursala din mun. Străşeni
Sucursala din or. Leova
Sucursala din or. Cantemir
Sucursala din mun. Hînceşti
Sucursala din or. Briceni
Sucursala din or. Floreşti
Sucursala din or. Căuşeni
Sucursala din mun. Ungheni
Sucursala din or. Taraclia
Sucursala din mun. Cahul
Sucursala din mun. Comrat

Adresa
mun. Chişinău, str. Armenească, 38
mun. Chişinău, str. A. Şciusev, 76/A
mun. Chişinău, bd. Moscova, 14/1
mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 123/A
mun. Chişinău, str. C. Brîncuşi, 110
mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn, 30
mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn, 2
mun. Chişinău, str. Ion Creangă, 49/1
mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 64
mun. Chişinău, şos. Hînceşti, 53
mun. Chişinău, bd. Dacia, 35
mun. Chişinău, str. Calea Orheiului, 105/1
mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru, 22/1
mun. Chişinău, bd. Dacia, 49/14
mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 2
mun. Chişinău, str. N. Testemițanu, 22
mun. Chişinău, str. Alba-Iulia, 77/19
mun. Chişinău, str. Calea Ieșilor, 43/3
mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor, 8
mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 132
mun. Chişinău, str. Kiev, 9/1
mun. Chişinău, or. Durleşti, str. T. Vladimirescu, 70/A
mun. Chişinău, str. Ceucari, 2
mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn, 1
mun. Chişinău, bd. Cuza-Vodă, 30/1
mun. Chişinău, bd. Dacia, 23
mun. Chişinău, bd. Moscova, 9/1
mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu, 12/4
mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 10/3
mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 11
or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 31
or. Cimişlia, bd. Ştefan cel Mare, 16, nr. 002
mun. Bălţi, str. 31 August 1989, 20/A
or. Drochia, bd. Independenţei, 28/61
mun. Orhei, str. Vasile Lupu, 38/A
or. Rezina, str. 27 August, 48/a
or. Donduşeni, str. Serghei Lazo, 14
mun. Edineţ, str. Independenţei, 104
mun. Soroca, str. Ştefan cel Mare,22/a
mun. Străşeni, str. Ştefan cel Mare, 125
or. Leova, str. Independenţei, 24
or. Cantemir, str. Ştefan Vodă, 18/B
mun. Hînceşti, str. Mihalcea Hîncu, 125
or. Briceni, str. Independenţei, 36
or. Floreşti, str. 31 August 1989, 10
or. Căuşeni, str. Mateevici Alexei, 7/A
mun. Ungheni, str. Națională, 17
or. Taraclia, str. Lenina, 136
mun. Cahul, str. Prospectului Republicii, 17a
mun. Comrat, str. Pobedî, 50, UTA Găgăuzia
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52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Sucursala din or. Anenii Noi
Sucursala din or. Sîngerei
Sucursala din or. Criuleni
Sucursala din mun. Ceadîr-Lunga
Sucursala din or. Făleşti
Sucursala din or. Glodeni
Sucursala din or. Nisporeni
Sucursala din or. Călăraşi
Sucursala din or. Rîşcani
Sucursala din or. Şoldăneşti
Sucursala din or. Teleneşti
Sucursala din or. Ocniţa
Sucursala din or. Vulcănești
Sucursala „Bălţi-Centru”
Agenţii
Agenţia nr. 1 a Sucursalei „Premium”
Agenţia nr. 2 a Sucursalei din or. Drochia
Agenţia nr. 3 a Sucursalei „Negruzzi”
Agenţia nr. 4 a Sucursalei „Burebista”
Agenţia nr. 5 a Sucursalei din mun. Bălţi
Agenţia nr. 6 a Sucursalei din or. Anenii Noi
Agenţia nr. 7 a Sucursalei „Onest”
Agenţia nr. 8 a Sucursalei din mun. Bălţi
Agenţia nr. 10 a Sucursalei „Zorile”
Agenţia nr. 12 a Sucursalei din or. Căuşeni
Agenţia nr. 13 a Sucursalei „Ştefan cel Mare”
Agenţia nr. 15 a Sucursalei „Stabil”
Agenţia nr. 16 a Sucursalei din mun. Orhei
Agenţia nr. 17 a Sucursalei „Toamna de Aur”
Agenţia nr. 18 a Sucursalei „Burebista”
Agenţia nr. 19 a Sucursalei din or. Leova
Agenţia nr. 20 a Sucursalei din mun. Bălţi
Agenţia nr. 21 a Sucursalei din or. Rezina
Agenţia nr. 22 a Sucursalei din mun. Soroca
Agenţia nr. 23 a Sucursalei din or. Căuşeni
Agenţia nr. 25 a Sucursalei „Kiev”
Agenţia nr. 26 a Sucursalei din or. Făleşti
Agenţia nr. 28 a Sucursalei din or. Briceni
Agenţia nr. 29 a Sucursalei „Tudor Vladimirescu”
Agenţia nr. 30 a Sucursalei din or. Ocnița
Agenţia nr. 31 a Sucursalei „Onest”
Agenţia nr. 32 a Sucursalei „Centru”
Agenţia nr. 33 a Sucursalei din mun. Bălţi
Agenţia nr. 36 a Sucursalei din or. Briceni
Agenţia nr. 40 a Sucursalei „Onest”
Agenţia nr. 41 a Sucursalei din or. Anenii Noi
Agenţia nr. 42 a Sucursalei din mun. Străşeni
Agenţia nr. 43 a Sucursalei din mun. Hîncești
Agenţia nr. 44 a Sucursalei din mun. Comrat
Agenţia nr. 46 a Sucursalei „Tudor Vladimirescu”
Agenţia nr. 47 a Sucursalei „Negruzzi”
Agenţia nr. 48 a Sucursalei din or. Cimişlia
Agenţia nr. 49 a Sucursalei din or. Cimişlia
Agenţia nr. 51 a Sucursalei „Negruzzi”
Agenţia nr. 52 a Sucursalei din mun. Orhei
Agenţia nr. 53 a Sucursalei din or. Floreşti
Agenţia nr. 54 a Sucursalei „Decebal”
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or. Anenii Noi, str. Alexandr Suvorov, 2/a
or. Sîngerei, str. Independenţei, 121/A
or. Criuleni, bd. Biruinţa, 14
mun. Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 50/1, UTA Găgăuzia
or. Făleşti, str. Mihai Eminescu, 16/A
or. Glodeni, str. Suveranităţii, 17, nr. 3
or. Nisporeni str. Suveranităţii, 10/A
or. Călăraşi, str. Mihai Eminescu, 20/A
or. Rîşcani, str. Independenţei, 14/C
or. Şoldăneşti, str. Păcii, 1
or. Teleneşti, str. 31 August 1989, 7
or. Ocniţa, str. 50 Ani ai Biruinţei, 19, nr. 4
or. Vulcăneşti, str. Plotnicova, 65, UTA Găgăuzia
mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 57
Adresa
mun. Chişinău, str. Mitropolit Varlaam, 58
or. Drochia, str. 31 August 1989, 35
mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 6/2
mun. Chişinău, str. N. Zelinski, 7/1
mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare și Sfânt, 2
r-nul Anenii Noi, s. Varniţa, str. Tighina, 111
mun. Chişinău, str. Independenţei, 4/1
mun. Bălţi, Piaţa Vasile Alecsandri, 6
mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor, 14
or. Căuşeni, şos. Tighinei, 7
mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 35
mun. Chişinău, str. Ginta Latină, 17/3
mun. Orhei, str. Piatra Neamţ, 4
mun. Chişinău, bd. Cuza-Vodă, 44
mun. Chişinău, str. Independenţei, 40
r-nul Leova, or. Iargara, str. 31 August 1989, 106
mun. Bălţi, str. Feroviarilor, 18/A
or. Rezina, str. Alexei Şciusev, 7
mun. Soroca, str. Ştefan cel Mare, 33/a
r-nul Ștefan Vodă, or. Ştefan Vodă, str. Libertăţii, 1
mun. Chişinău, str. Bogdan - Voievod, 1/1
or. Făleşti, str. Mihai Eminescu, 7
r-nul Briceni, or. Lipcani, str. Frunze, 3
Activitatea este temporar suspendată
r-nul Ocnița, or. Otaci, str. Prieteniei, 147
mun. Chişinău, șos. Munceşti, 95
mun. Chişinău, str. 31 August 1989, 79/1
mun. Bălţi, str. Alexandru cel Bun, 1
r-nul Briceni, s. Corjeuţi
mun. Chișinău, bd. Decebal, 6
or. Anenii Noi, str. Parcului, 1/A
Activitatea este temporar suspendată,
mun. Hîncești, str. Chişinău, 8, nr. 1
s. Congaz, str. Lenin, 51/1, UTA Găgăuzia
mun. Chişinău, str. Uzinelor, 11
mun. Chişinău, str. Piaţa Gării, 1
or. Cimişlia, str. Barbu Lăutaru, nr. 001
r-nul Basarabeasca, or. Basarabeasca, str. Karl Marks, 95
mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 4/2
mun. Orhei, str. Mihai Eminescu, 10
or. Floreşti, str. 31 August 1989, 34
mun. Chişinău, bd. Decebal, 91, of. 62V
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44

Agenţia nr. 56 a Sucursalei din mun. Ungheni
Agenţia nr. 57 a Sucursalei „Flacăra”
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Agenţia nr. 58 a Sucursalei „Testemițanu”
Agenţia nr. 59 a Sucursalei „Negruzzi”
Agenţia nr. 60 a Sucursalei „Testemițanu”
Agenţia nr. 61 a Sucursalei „Zorile”
Agenţia nr. 62 a Sucursalei din or. Drochia
Agenţia nr. 63 a Sucursalei din mun. Edineţ
Agenţia nr. 64 a Sucursalei din mun. Hîncești
Agenţia nr. 65 a Sucursalei din or. Cimişlia
Agenţia nr. 70 a Sucursalei din mun. Cahul
Agenţia nr. 71 a Sucursalei din mun. Cahul
Agenţia nr. 72 a Sucursalei din mun. Soroca
Agenţia nr. 74 a Sucursalei din mun. Bălţi
Agenţia nr. 75 a Sucursalei din mun. CeadîrLunga
Agenţia nr. 76 a Sucursalei din mun. Bălţi
Agenţia nr. 77 a Sucursalei „Stabil”
Agenţia nr. 78 a Sucursalei „Negruzzi”
Agenţia nr. 79 a Sucursalei „Burebista”
Agenţia nr. 80 a Sucursalei „Stabil”
Agenţia nr. 81 a Sucursalei din mun. Bălţi
Agenţia nr. 82 a Sucursalei din or. Donduşeni
Agenția nr. 83 a Sucursalei „Invest”
Agenţia nr. 84 a Sucursalei din or. Nisporeni
Agenţia nr. 85 a Sucursalei „Centru”
Agenția nr. 87 a Sucursalei „Durlești”
Agenția nr. 88 a Sucursalei din mun. Soroca
Agenția nr. 89 a Sucursalei din mun. Cahul
Agenția nr. 90 a Sucursalei din mun. Ungheni
Agenţia nr. 91 a Sucursalei „Ștefan cel Mare”
Agenţia nr. 93 a Sucursalei „Burebista”
Agenţia nr. 94 a Sucursalei din or. Sîngerei
Agenţia nr. 95 a Sucursalei „Alba-Iulia”
Agenţia nr. 96 a Sucursalei „Renaștere”
Agenția nr. 98 a Sucursalei din mun. Ungheni
Agenţia nr. 99 a Sucursalei din mun. Comrat
Agenţia nr. 100 a Sucursalei din or. Leova
Agenţia nr. 101 a Sucursalei „Telecentru”
Agenţia nr. 102 a Sucursalei „Premium”
Agenția nr. 104 a Sucursalei „Alba-Iulia”
Agenția nr. 105 a Sucursalei „Burebista”
Agenţia nr. 106 a Sucursalei din mun. Bălţi
Agenţia nr. 107 din or. Ștefan Vodă a Sucursalei
din or. Căuşeni
Agenţia nr. 108 din or. Ștefan Vodă a Sucursalei
din or. Căuşeni
Agenţia nr. 111 a Sucursalei „Centru”
Agenţia nr. 112 a Sucursalei „Premium”
Agenția nr. 113 a Sucursalei „Alba-Iulia”
Agenţia nr. 114 a Sucursalei „Negruzzi”
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94

Agenţia nr. 115 a Sucursalei „Telecentru”
Agenția nr. 116 a Sucursalei din mun. Ungheni
Agenția nr. 117 din s. Giurgiulești a Sucursalei din
mun. Cahul
Agenţia nr. 121 din s. Mereni a Sucursalei din or.
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mun. Ungheni, str. Naţională, 18, nr. 2
mun. Chişinău, com. Truşeni, sat. Dumbrava, str. Buiucani,
1a
mun. Chişinău, str. N. Testemițanu, 37
mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 5
mun. Chişinău, str. N. Testemițanu, 29
mun. Chişinău, str. Pietrăriei, 3
or. Drochia, str. 31 August 1989, 33
mun. Edineţ, str. 31 August 1989, 8/B
mun. Hîncești, str. Chişinău, 2
or. Cimişlia, str. Barbu Lăutaru, nr. 4/1
mun. Cahul, str. 31 August 1989, 13v/3
mun. Cahul, str. Sanatoriului, 2/A
mun. Soroca, str. Ştefan cel Mare, 123
mun. Bălţi, str. Decebal, 101
mun. Ceadîr-Lunga, str. M. Gorki, 11/1, UTA Găgăuzia
mun. Bălţi, str. Calea Ieşilor, 104
mun. Chişinău, str. Maria Drăgan, 11
mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 24
mun. Chişinău, str. Burebista, 40/2
r-nul Dubăsari, s. Coşniţa
mun. Bălţi, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 2
or. Donduşeni, str. Feroviarilor, 10/1
mun. Chişinău, or. Cricova, str. Chișinăului, 84, nr. 104
or. Nisporeni, str. Marii Adunări Naționale, f/nr.
mun. Chişinău, str. Uzinelor, 8
mun. Chişinău, or. Durleşti, str. Gh. Ureche, 10/4
mun. Soroca, str. Independenței, 24
mun. Cahul, str. Fântânilor, 23/1
r-nul Ungheni, or. Cornești, str. Gavriil Muzicescu, 18
mun. Chişinău, str. Columna, 81, nr. 2
mun. Chişinău, bd. Dacia, 47/2
or. Sîngerei, str. Boris Glavan, 2, nr. 31
mun. Chişinău, str. Alba-Iulia, 75
mun. Chişinău, str. Albișoara, 38
r-nul Ungheni, com. Sculeni, str. Ștefan cel Mare, 104
mun. Comrat, str. Tretiacov, 19/A, UTA Găgăuzia
or. Leova, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 65/1
mun. Chişinău, șos. Hîncești, 53/B
mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 8
mun. Chişinău, str. Onisifor Ghibu, 7/3
mun. Chişinău, șos. Muncești, 388
mun. Bălţi, str. Bulgară, 70
r-nul Ștefan Vodă, or. Ștefan Vodă, str. Alexandru cel Bun,
28
r-nul Ștefan Vodă, or. Ștefan Vodă, str. 31 August 1989, 7
mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri, 103
mun. Chişinău, str. Armenească, 44
mun. Chișinău, str. Paris, 47/A
mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 5
mun. Chişinău, str. Pietrarilor, 2
mun. Ungheni, str. Decebal, 19/B
r-nul Cahul, s. Giurgiulești, str. Independenței, 51
r-nul Anenii Noi, s. Mereni
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Anenii Noi
Agenţia nr. 143 a Sucursalei „Negruzzi”
Agenţia nr. 145 a Sucursalei din mun. Bălţi
Agenţia nr. 148 din s. Țaul a Sucursalei din
or. Donduşeni
Agenția nr. 154 a Sucursalei din or. Șoldănești
Agenţia nr. 178 din or. Ghindești a Sucursalei
din or. Florești
Agenţia nr. 183 din or. Căinari a Sucursalei din or.
Căuşeni
Agenţia nr. 195 a Sucursalei „Flacăra”
Agenţia nr. 198 a Sucursalei „Renaștere”
Agenţia nr. 200 a Sucursalei „Renaștere”
Agenţia nr. 202 din or. Vadul lui Vodă a
Sucursalei „Stabil”
Agenţia nr. 203 din s. Măgdăcești a Sucursalei
„Moscova”
Agenţia nr. 213 a Sucursalei din mun. Edineț
Agenţia nr. 219 a Sucursalei „Zorile”
Agenţia nr. 228 din or. Otaci a Sucursalei din or.
Ocnița
Agenția nr. 245 a Sucursalei „Ștefan cel Mare”
Agenţia nr. 254 din or. Biruința a Sucursalei din
or. Sîngerei
Agenția nr. 263 a Sucursalei din or. Telenești
Agenţia nr. 272 a Sucursalei „Mircea cel Bătrîn”
Agenția nr. 278 a Sucursalei „Burebista”
Agenția nr. 288 a Sucursalei „Burebista”
Agenția nr. 290 a Sucursalei „Ciocana”
Agenţia nr. 292 a Sucursalei din or. Căuşeni
Agenția nr. 293 a Sucursalei „Premium”
Agenția nr. 294 a Sucursalei din mun. Soroca
Agenţia nr. 296 a Sucursalei din or. Donduşeni
Agenția nr. 297 a Sucursalei din mun. Comrat
Agenţia nr. 298 a Sucursalei din mun. CeadîrLunga
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mun. Chișinău, str. Alexandru Hâjdeu, 47
mun. Bălţi, str. Ivan Franco, 44/A
r-nul Donduşeni, s. Țaul
or. Șoldănești, str. Păcii, 16/1
r-nul Florești, or. Ghindești, str. Fabricii, 3
r-nul Căuşeni, or. Căinari, str. Trandafirilor, 57
Activitatea este temporar suspendată
mun. Chişinău, str. Calea Moșilor, 5/1
mun. Chişinău, str. Socoleni, 18
mun. Chişinău, or. Vadul lui Vodă, str. Ștefan cel Mare, 17
r-nul Criuleni, s. Măgdăcești
mun. Edineț, str. Independenţei, 101
mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor, 8
r-nul Ocnița, or. Otaci, str. Prieteniei, 26/C
mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 41
r-nul Sîngerei, or. Biruința, str. Unirii, 4
or. Telenești, str. Dacia, f/nr.
mun. Chişinău, str. Ginta Latină, 12/8
mun. Chişinău, șos. Muncești, 271/A
mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 35
mun. Chişinău, str. Profesor Ion Dumeniuc, 12/A
or. Căuşeni, str. Mihai Eminescu, 24/aaz
mun. Chişinău, str. Bulgară, 47
mun. Soroca, str. D. Cantemir, 24/a
or. Donduşeni, str. Feroviarilor, 4
mun. Comrat, str. Lenin, 11/g, UTA Găgăuzia
mun. Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 2/A, UTA Găgăuzia

