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adresare

Stimaţi acţionari, clienţi şi parteneri,

Anul 2008 a reprezentat pentru  
BC “Moldindconbank” S.A. un an ce  
a con  tinuat creşterea tuturor indicatorilor 
de bază. În ciuda situaţiei economice 
dificile, BC “Moldindconbank” S.A  
a men ţinut poziţia unei bănci de frunte 
din Republica Moldova. În condiţiile  

de criză, banca a depăşit cu succes  
riscurile de pierdere a lichidităţii, 
riscurile de dimi nuare a capitalului  
şi cele valutare, şi a acumulat o rezervă 
considerabilă de lichi dităţi.

În ansamblu, privitor la rezultatele  
anu lui 2008, a fost înregistrată o majorare  
esenţială a principalilor indicatori  

de volum, de asemenea  
s-a consolidat pozi ţia băncii pe piaţă,  
BC “Moldindconbank” S.A. la sf îrşitul 
anului 2008 şi-a menţinut poziţia a treia 
în topul băncilor Republicii Moldova.

În anul care a trecut Banca a înregistrat  
o majorare cu 24,2% a activelor totale, 
care la 31 decembrie 2008 au atins suma 
de 4.605,6 mil. lei, volumul depozitelor  
atrase a constituit 3.735,9 mil. lei,  
majorîndu-se cu 718,5 mil. lei. Capitalul 
băncii a crescut cu 25,4% şi a atins nivelul 
de 552,6 mil. lei. Profitul băncii pentru 
anul 2008 a con stituit 99,6 mil. lei.

Rezultatele financiare ale Băncii pentru 
anul 2008 au fost supuse auditului  
şi confirmate de către compania de audit 
“Ernst&Young”.

La situaţia de 31 decembrie  
2008 cota de piaţă deţinută  
de BC “Moldindconbank” S.A. constituie 
11,7%, portofoliul clienţilor numără circa 
15 mii întreprinderi şi mai mult de 200 
mii persoane fizice, care şi-au încredinţat 
băncii mijloacele sale băneşti. Reţeaua  
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de subdiviziuni s-a dezvoltat continuu 
pînă la 68 de unităţi care sunt situate  
pe tot teritoriul republicii.

La sf îrşitul anului 2008 a avut loc  
o schimbare importantă în structura 
organizatorică a băncii, care are ca prin-
cipal scop optimizarea procesului  
de realizare a produselor bancare.

Pe viitor banca va continua direcţia de 
dezvoltare în calitate de bancă universală, 
oferind clienţilor produse corporative 
(inclusiv creditarea businessului mic 
şi mijlociu) şi în direcţia amănuntului. 
Strategia prioritară a băncii în condiţiile 
anului curent va fi menţinerea unui 
nivel satisfăcător al lichidităţii, creşterea 
prezenţei sale pe piaţă şi promovarea 

produselor noi, destinate atît businessului 
mic şi mijlociu, cît şi persoanelor fizice.

Anul 2009 este jubiliar pentru  
BC “Moldindconbank” S.A., care 
împlineşte 50 de ani de la fondare.  
Banca intenţionează şi în continuare  
să-şi menţină statutul unei instituţii 
financiare sigure, care elaborează  
şi oferă clienţilor săi cele mai convenabile 
şi atractive produse.

Eforturile conducerii Băncii şi munca 
asiduă depusă de întregul colectiv pentru 
crearea şi implementarea produselor  
şi serviciilor de înaltă calitate a generat 
succesul şi numele de prestigiu de care 
se bucură astăzi BC “Moldindconbank” 
S.A. Acestea nu ar fi putut fi realizate fără 

Valerian MîrzaC
Preşedintele Consiliului

SVetlana Banari
Vicepreşedintele Comitetului  

de conducere
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creativitatea, inteligenţa şi angajamentul 
echipei profesioniste în relaţiile cu clienţii 
şi partenerii Băncii, fără loialitatea şi 
încrederea clienţilor, fără susţinerea  
şi ajutorul acţionarilor.

Graţie politicii promovate, Banca şi-a 
asigurat o poziţie importantă pe piaţă, 
aceasta fiind o temelie solidă pentru 
o activitate de succes în viitor, pentru 
menţinerea şi sporirea performanţelor 
realizate.

Aducem mulţumiri tuturor celor care au 
fost alături de BC “Moldindconbank” S.A. 
pe parcursul anului 2008 şi au contribuit 
la consolidarea bunei imagini a Băncii.
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Preşedinte  
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raportul conducerii  
BC “Moldindconbank” S.a. pentru anul 2008

Mediul de activitate  
a Băncii în anul 2008

Condiţiile mediului extern, în care a ac-
tivat BC “Moldindconbank” S.A. în anul 
2008 au fost benefice, dar şi contradicto-
rii. Sectorul agrar a înregistrat o creştere 
semnificativă a producţiei cu 31,9%, 
demonstrînd astfel o revigorare compara-
tiv cu anul 2007, cînd volumul producţiei 
agricole a înregistrat o diminuare de 
23,1%. Evoluţia industriei la fel a fost una 
pozitivă, înregistrînd în termeni anuali 
o uşoară creştere a producţiei cu 1,1%, 
comparativ cu anul precedent. Totodată, 
spre finele anului 2008, sectorul indus-
trial a înregistrat o tendinţă negativă fiind 
afectat de reducerea exportului ca rezul-
tat al crizei economice mondiale.
Sectorul serviciilor în anul 2008, com-
parativ cu anul precedent, a înregistrat 
o tendinţă negativă, astfel serviciile cu 
plată prestate populaţiei s-au micşorat 
cu 2.2%, ceea ce manifestă o diminuare 

a consumului populaţiei, ca urmare a 
reducerii mijloacelor financiare provenite 
de la remitenţi. Cu toate acestea, vînzările 
de mărfuri cu amănuntul s-au majorat 
cu 8,8%, o valoare mai mare faţă de anul 
trecut cînd creşterea a constituit 7,6%. 
În general, datorită consumului final şi 
creşterii sectorului agricol, Produsul In-
tern Brut al ţării s-a majorat cu 7,2% faţă 
de perioada respectivă a anului  
precedent.
Factorii negativi din interiorul ţării, 
precum şi criza financiară-economică 
mondială au influenţat menţinerea şi 
chiar reducerea preţurilor spre sf îrşitul 
anului 2008. Astfel, inflaţia în anul 2008 
a constituit 7,3%, ceea ce constituie cel 
mai mic nivel înregistrat în ultimii cinci 
ani. Acest fapt este datorat cauzat şi de 
continuarea procesului de sterilizare a 
valutei naţionale prin emiterea de certifi-
cate ale BNM cu rate înalte. Respectiv, 
pe piaţa financiară s-a remarcat o majo-
rare semnificativă a ratelor dobînzilor la 
resursele financiare. Rata dobînzii la de-

pozite în lei s-a majorat de la 15,7% pînă 
la 19,8%, iar rata dobînzilor la credite  
a crescut de la 19,0% pînă la 22,6%.
Sistemul bancar, ca parte componentă 
a sectorului serviciilor al economiei 
naţionale, a înregistrat în anul 2008 
o evoluţie pozitivă, însă mai puţin 
impresionantă comparativ cu anul 2007. 
Astfel, activele sistemului bancar  
au crescut cu 22,3 faţă de 40,6% în anul 
precedent, creditele cu 19,4% faţă de 
50,1%, depozitele cu 17,7% faţă de 33,9% 
în anul precedent. La baza creşterii aces-
tor indicatori se află majorarea volumu-
lui depozitelor, în special al depozitelor 
persoanelor fizice, provenite atît din 
cauza creşterii fluxului de valută străină 
de la remitenţi, cît şi din cauza creşterii 
atractivităţii depozitelor ca rezultat  
al majorării ratelor dobînzilor de către 
bănci. Altă sursă de creştere a activelor 
băncilor sunt împrumuturile externe, 
care s-au majorat cu 63.7% pe parcursul 
anului. De asemenea, s-a înregistrat  
o accelerare a creşterii capitalului  
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în cadrul băncilor, cauzată în mare parte 
de creşterea profitului nedistribuit  
cu 37,5% comparativ cu anul precedent.
O contribuţie în stabilitatea şi dezvoltarea 
sistemului bancar a avut-o 
BC “Moldindconbank” S.A., care în anul 
2008 a asigurat menţinerea poziţiilor 
principale ale pieţei bancare obţinute  
în anul precedent.

Ritmurile de creştere a majorităţii indi ci-
lor de bază ale Băncii s-au situat  
la nivelul mediu pe sistemul bancar. Situ-
a ţia înregistrată în anul 2008 a determinat 
creşterea neesenţială a ponderii pe piaţă 
a BC “Moldindconbank” S.A la majori-
tatea indicatorilor. Astfel, cota Băncii la 
capitolul volumul activelor s-a majorat de 
la 11,45% pînă la 11,70%, la portofoliul de 

credite de la 12,89% pînă la 12,93%,  
la depozite atrase de la 13,01% pînă  
la 13,86% (vezi diagrama 1). 
Performanţele obţinute în anul 2008  
de către BC “Moldindconbank” S.A.  
au consolidat şi mai mult poziţia  
a 3-a în topul băncilor Republicii  
Moldova.
Rezultatele financiare ale Băncii  
au fost confirmate de către compania 
internaţională de audit “Ernst & Young”.

Diagrama 1. Poziţia BC “Moldindconbank” S.A. pe piaţa bancară (31.12.2008)
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performanţe financiare

Activele şi lichiditatea
În anul 2008 BC “Moldindconbank” S.A. 
a înregistrat o majorare a activelor totale, 
care la finele anului însumau 4.605,6 mil. 
lei. Volumul creşterii a constituit 896,6 
mil. lei sau cu 24,2%, mai mult decît 
în anul precedent, ponderea de piaţă  
pe total active majorîndu-se de la 11,45% 
pînă la 11,70% (vezi diagrama 2).
O influenţă pozitivă asupra acestei 
majorări a avut-o principalul articol  
al activelor – creditele nete – care  

a sporit cu 485,4 mil. lei sau cu 18,8% faţă  
de anul precedent. Ponderea băncii 
pe piaţa creditelor s-a majorat cu 0,04 
puncte procentuale, de la 12,89% valoare 
înregistrată în 2007, pînă la 12,93%  
în 2008. De asemenea, s-au majorat 
mijlocele băneşti şi conturile la Banca 
Naţională (+ 294 mil. lei) şi portofoliul 
net al valorilor mobiliare (+ 71,6 mil. lei) 
(vezi diagrama 3).
Banca monitorizează nivelul lichidităţilor 
conform Reglementărilor emise de Banca 
Naţională a Moldovei, care prevăd două 

principii. Primul principiu se bazează  
pe raportul dintre activele şi pasivele 
pe termen lung (nelichide). Al doilea 
principiu calculează lichiditatea curentă 
a băncii în baza raportului dintre activele 
lichide şi activele bancare totale. Lichidi-
tatea băncii la data de 31 decembrie 2008, 
calculată conform celor două principii, 
a constituit 0,74% şi respectiv 28,23%. 
Banca urmăreşte zilnic evoluţia nivelu-
lui lichidităţii pentru a-şi putea achita 
obligaţiile la data cînd acestea devin 
exigibile.
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Diagrama 3.  
Structura activelor, (%)
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Diagrama2. Evoluţia activelor (mii lei)



Obligaţiunile
Obligaţiunile Băncii la finele anului 2008 
au constituit 4.053 mil. lei, înregistrînd  
o majorare de 784,8 mil. lei sau cu 24% 
mai mult faţă de anul precedent (vezi 
diagrama 4).
Pe parcursul anului, structura 
obligaţiunilor Băncii a cunoscut  
o îmbunătăţire esenţială. Un aport deose-
bit în acest sens l-au avut resursele atrase 
sub formă de depozite de la persoanele 

fizice şi juridice, care au crescut  
cu 718,5 mil. lei (+ 23,8%) faţă  
de perioada precedentă. Cea mai mare 
pondere în baza de depozite totală revine 
depozitelor persoanelor fizice – 71,9%, 
care s-au majorat cu 724,5 mil. lei faţă 
de sf îrşitul anului 2007. Soldul depozi-
telor persoanelor juridice a înregistrat 
la sf îrşitul perioadei 1 051,3 mil. lei, 
micşorîndu-se neesenţial cu 0,6 % faţă 
de începutul anului. Ponderea resurselor 
atrase de la persoane fizice şi juridice 

reprezintă 92,2% din totalul obligaţiunilor 
Băncii. Resursele pri mite de la bănci  
au înregistrat o majorare semnificativă  
de aproximativ 4 ori pînă la 91,7 mil. lei.
În structura obligaţiunilor s-a modificat, 
de asemenea, valoarea instrumentelor 
financiare acordate, alte împrumuturi 
şi alte obligaţiuni, care în ansamblu 
reprezintă 5,6% din totalul obligaţiunilor 
Băncii.
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Diagrama 4. Dinamica obligaţiunilor (mii lei)



Veniturile  
şi cheltuielile
Veniturile totale obţinute pe parcursul 
anului 2008 au însumat 746,4 mil. lei, 
majorîndu-se faţă de nivelul anului  
pre cedent cu 51,2% sau 252,8 mil. lei 
(vezi diagrama 5).
Din toată suma veniturilor 574  
mil. lei sau 76,9% revine veniturilor  
aferente dobînzilor, care s-au majorat  
cu 55,4% sau 204,6 mil. lei. Contribuţia 
cea mai mare în acest sens au avut-o  
veniturile aferente dobînzilor şi comi-

sioanelor la creditele acordate clienţilor. 
Cheltuielile aferente dobînzilor au însumat  
409,8 mil. lei, înregistrînd o majorare  
de 101,4% faţă de anul precedent.  
Astfel, venitul net aferent dobînzii  
a constituit 164,6 mil. lei.
Veniturile neaferente dobînzilor  
au crescut faţă de anul precedent cu 42,2%,  
majorîndu-se cu 48,8 mil. lei. Această 
creştere în mare parte se datorează 
majorării altor venituri operaţionale  
cu 17,7 mil. lei. sau 109,5%, comparativ 
cu anul precedent. Veniturile aferente 
comisioanelor în anul 2008 spre  

deosebire de anul precedent au crescut 
cu 16,7 mil. lei, ponderea lor în veniturile 
neafe rente dobînzilor fiind egală  
cu 55,8 % (vezi diagrama 5).
Cheltuielile neaferente dobînzilor  
se cifrează la 152,2 mil. lei, fiind  
în creştere faţă de anul 2008 cu 25,2 %.  
Principalii factori care au determinat 
aceasta sunt creşterea cheltuielilor 
privind remunerarea muncii cu 19,1 mil. 
sau 34,4% lei şi a cheltuielilor generale  
şi administrative cu 9,1 mil. lei. Pierderea 
valorii la credite şi alte active s-a majorat 
faţă de anul precedent cu 41,4 mil. lei 
(vezi diagrama 6).
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Diagrama 5. Structura veniturilor (mii lei) Structura 6. Structura cheltuielilor (mii lei)



11

Beneficiul
Beneficiul Băncii obţinut la finele anului 
2008 a constituit 99,6 mil. lei, dar compa-
rativ cu perioada similară a anului prece-
dent s-a diminuat cu 24,9 mil. lei. 

Capitalul
În decursul anului 2008 capitalul  
propriu al Băncii a crescut cu 25,4%  
şi a constituit la sf îrşitul anului 552,6  
mil. lei.

Diagrama 7. Structura capitalului

90%

9%

1%

În componenţa capitalului propriu  
al BC “Moldindconbank” S.A. elementul 
cel mai valoros este profitul nerepartizat 
care se află în creştere şi constituie 87,7%  
din totalul surselor proprii de finanţare  
la sf îrşitul anului 2008. Structura  
capita lului Băncii mai este reprezentată 
de 10,9% capital social şi 1,4% capital  
de rezervă (vezi diagrama 7).
BC “Moldindconbank” S.A. a asigurat  
o profitabilitate satisfăcătoare  
a capitalului acţionar. Adunarea generală 
a acţionarilor a hotărît ca profitul obţinut 
în anul 2008 să fie utilizat integral pentru 
dezvoltarea Băncii.

Rentabilitatea
Anul 2008 s-a remarcat printr-o  
diminuare semnificativă a rentabilităţii 
bancare. Astfel, conform standardelor 
internaţionale, rentabilitatea activelor – 
ROA (profitul net la o unitate a activelor 
medii) care, la 31 decembrie 2008  
a constituit 2,4% în comparaţie cu  
3,7% în anul precedent. De asemenea a 
înre gistrat o reducere rentabilitatea capi-
talului – ROE (profitul net la o unitate a 
capitalului mediu) care a constituit 20% şi 
s-a micşorat faţă de anul precedent  
cu 10% (vezi diagrama 8).

Diagrama 8. Evoluţia indicilor ROA şi ROE



În anul 2008 activitatea  
BC “Moldindconbank” S.A. a fost 
orientată spre consolidarea partene-
ria tu lui pe termen lung cu clienţii săi 
corporativi, preocuparea permanentă 
pentru satisfacerea deplină a necesităţilor 
clientului, profesionalismul, competenţa 
şi eficienţa devenind elementele centrale 
ale strategiei sale. BC “Moldindconbank”  
S.A. este interesată să dezvolte  
cu consecvenţă relaţiile sale de afaceri  
cu clienţii strategici şi marile companii, 
de aceea amplifică şi perfecţionează  
continuu gama de produse şi servicii  
adecvate nevoilor şi aspiraţiilor clienţilor.

activitatea bancară corporativă

Activitatea  
de creditare
Creditarea corporativă reprezintă  
una din activităţile de bază ale  
BC “Moldindconbank” S.A., care 
valorifică cel mai mare volum al resurselor 
financiare şi generează cea mai mare 
sumă a veniturilor. Strategia şi tactica 
băncii în domeniul creditării în anul  
2008 s-a bazat pe principiul diversificării 
portofoliului de credite pe clienţi,  
pe ramurile economiei, valută, termene  
de acordare, tipul gajului şi alte  
criterii destinate diminuării riscurilor.  

În legătură cu riscurile sporite în dome-
niul construcţiei în anul precedent, banca  
a limitat volumul creditelor acordate 
acestei ramuri, concentrîndu-se mai mult 
pe domeniile industriei, comerţului,  
agriculturii şi industriei vitivinicole.
În domeniul creditării BC  
“Moldindconbank” S.A. şi-a păstrat 
poziţia pe piaţa bancară, cota de piaţă 
după portofoliul de credite fiind 12,9%. 
Volumul creditelor acordate la 31 decem-
brie 2008 a atins cifra de 3 231,1 mil. lei, 
înregistrînd o creştere de 20,6%  
(vezi diagrama 9).
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Diagrama 9. Dinamica portofoliului de credite brut şi provizioanelor pentru credite (mii lei)



Acest succes al BC “Moldindconbank” 
S.A. se datorează activităţii intensive 
cu clienţii, orientată spre abordarea 
individuală, oferirea condiţiilor  
şi produselor adecvate şi avantajoase. 
Banca diversifică continuu produsele 
creditare pentru a satisface pe deplin 
cerinţele clienţilor, perfecţionînd  
în permanenţă produsele şi serviciile 
suplimentare.  
BC “Moldindconbank” S.A. oferă  
credite investiţionale, pentru completarea 
capitalului circulant, credite şi facilităţi 
overdraft, credite din resursele organis-

melor financiare internaţionale.
BC “Moldindconbank” S.A. creditează 
agenţi economici din toate ramurile 
economiei naţionale. În anul 2008  
ponderea cea mai mare în portofoliul  
de credite au deţinut-o creditele acordate 
comerţului (25,2%) şi creditele acordate 
industriei (25%). Valori mai mici, dar  
importante, au înregistrat creditele  
acordate construcţiei (18,9%)  
şi agriculturii (3,9%). Creditele  
de consum au constituit 16,1% din total 
portofoliului de credit (vezi diagrama 10). 
Calitatea portofoliului de credite este 

un indicator de importanţă majoră, care 
reflectă performanţa reală a băncii  
în domeniul creditării.  
BC “Moldindconbank” S.A.  
a anticipat înrăutăţirea situaţiei  
în sectorul real al economiei şi în acest 
context a dus o politică precaută, scopul 
căreia a fost crearea rezervelor suplimen-
tare a fondului de risc.
Diversificarea activităţii de creditare  
cu scopul diminuării riscurilor, asigurarea 
ritmurilor înalte de creştere şi menţinerea 
profitabilităţii înalte reprezintă sarcinile 
de bază ale băncii în domeniul creditării.
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Diagrama 10.Structura portofoliului de credite pe ramuri, (%)
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Depozite la termen  
şi conturi curente
BC “Moldindconbank” S.A. deserveşte 
fluxurile băneşti şi atrage mijloacele 
băneşti libere ale agenţilor economici 
pentru plasare la termen. Banca oferă 
clienţilor condiţii avantajoase, aplicînd 
frecvent combinarea diferitor instru-
mente financiare.
Depozitele persoanelor juridice la finele 
anului 2008 au constituit 1 051,3 mil. lei. 
Creşterea cea mai mare a fost înregistrată 
de depozitele la termen, suma cărora 

a sporit cu 116 mil. lei sau cu 22,4%, 
ocupînd 16,9% în totalul portofoliului  
de depozite. Concomitent, s-a atestat  
o descreştere a depozitelor la vedere,  
care au înregistrat valoarea de 418,6  
mil. lei, faţă de 540,6 mil. în anul  
precedent ( vezi diagrama 11).

Cambii bancare
În anul 2003 BC “Moldindconbank” S.A. 
a devenit prima şi unica bancă pe piaţa 
bancară care a emis propriile cambii 
bancare, deţinînd în continuare exclusivi-
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tatea printre băncile Republicii Moldova 
în oferirea şi promovarea acestui produs. 
Din momentul lansării acestui produs 
s-au vîndut peste 300 cambii în volum  
de cca. 50 mil. lei.
Cambia BC “Moldindconbank” S.A. 
este o valoare mobiliară emisă de bancă, 
conţinînd obligaţia băncii de a plăti  
o sumă anumită după o perioadă stabilită, 
indicată în cambie. Banca oferă cambii  
atît persoanelor juridice, cît şi persoa-
nelor fizice, rezidenţi şi nerezidenţi.  
Cambiile emise de BC “Moldindconbank”  
S.A. sunt nominalizate în moneda 
naţională, sunt materializate şi pot fi cu 
dobîndă sau cu scont.
În anul 2008 BC “Moldindconbank” S.A., 
prin intermediul subdiviziunilor sale 
teritoriale, a pus în circulaţie cambii în 
volum de 22.3 mln. lei. Deţinătorii cam-
biilor bancare apreciază acest instrument 
financiar pentru avantajele exclusive:

Diagrama 11. Dinamica depozitelor agenţilor economici (mii lei)
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•	 mijloc	universal	de	plată,	ce	permite	
achitarea reciprocă, rapidă faţă de 
agenţii economici, clienţi ai băncii;

•	 mijloc	efectiv	de	achitare	a	datoriilor;

•	 sursă	sigură	pentru	gaj	la	primirea	
creditelor;

•	 achitarea	cambiilor	se	efectuează	 
pe tot teritoriul ţării, în orice filială  
a Băncii;

•	 Cambia	nominativă	emisă	de	către	
bancă poate fi girată (transmisă)  
de mai multe ori de către deţinătorul 
cambiei (girantul) unui nou deţinător 
(giratorului) printr-o înscriere de 
transmitere (gir) pe versoul cambiei;

•	 Girarea	cambiei	nu	se	înregistrează	 
la Bancă. Înscrierea privind transmi-
terea cambiei se face pe verso cambiei 
de către deţinător;

•	 Girul	transmite	toate	drepturile	 
în folosul giratorului, care este consi-
derat posesor legitim al cambiei;

•	 Cambia	se	girează	în	sumă	totală	
(girul parţial este nul);

•	 Rata	dobânzii	a	cambiei	rămâne	
neschimbată pe tot termenul  
de circulaţie a acesteia;

•	 Cambia	poate	fi	cumpărată	atât	de	
persoanele juridice, cît şi cele fizice;

•	 Cambia	poate	fi	cumpărată	 
de rezidenţi şi nerezidenţi;

•	 Se	girează	de	către	persoane	juridice	
la persoane fizice;

•	 Se	girează	de	către	persoane	fizice	 
la persoane juridice;

•	 Se	girează	de	către	rezidenţi	 
la nerezidenţi;

•	 Se	girează	de	câtre	nerezidenţi	 
la rezidenţi;

•	 Cambiile	emise	şi	puse	în	circulaţie	
de	câtre	bancă	sunt	plătite	la	scadenţa	
indicată în textul cambiei. Plata se 
efectuează la prezentarea cambiei  
de către deţinător.

•	 Banca	poate	achita	cambiile	sale	pînă	
la scadenţă.

Operaţiuni  
documentare
În anul 2008 BC “Moldindconbank” S.A. 
şi-a intensificat activitatea în susţinerea, 
deservirea şi finanţarea comerţului  
extern prin emiterea şi deservirea  
instrumentelor documentare în favoarea 
clienţilor Băncii. Datorită poziţiei active 
şi bunei imagini pe care şi-a creat-o  

pe piaţa externă, Banca beneficiază de mai  
multe linii deschise de băncile partenere 
din Europa şi SUA pentru asigurarea  
şi finanţarea operaţiunilor documentare.

Servicii de încasare  
a numerarului
În cadrul BC “Moldindconbank” S.A. 
funcţionează o subdiviziune specială, 

care prestează agenţilor servicii  
de încasare şi transportare a mijloacelor 
băneşti, dotată cu transport specializat  
şi pază paramilitară, asigurînd securitatea 
şi integritatea banilor clienţilor.
La finele anului 2008 numărul punctelor 
deservite de către serviciul încasare  
al Băncii a constituit 460 de unităţi,  
situate pe întreg teritoriul Republicii 
Moldova, inclusiv în localităţile cele  
mai îndepărtate.



Activitatea bancară cu amănuntul este  
un mediu în permanentă schimbare,  
de maximă competitivitate, care necesită 
cunoaşterea în profunzime şi experienţă 
pentru extinderea ofertei de produse  
şi servicii calitative. Pentru  
BC “Moldindconbank” S.A. menţinerea, 
administrarea şi extinderea relaţiilor  
actuale, cît şi potenţiale cu clienţii 
au rămas o prioritate, deoarece sunt 
oportunităţi cu un potenţial extraordinar 
de explorare şi fructificare.

activitatea bancară  
cu amănuntul

Depozite
În actualele condiţii de piaţă, marcate  
de volatilitate şi incertitudine, depozi tele 
bancare par cele mai avantajoase şi sigure 
instrumente de acumulare cu venit sigur. 
BC “Moldindconbank” S.A. va rămîne 
puternic orientată spre 
activitatea de atragere a resurselor  
de la clienţii persoane fizice, ce implică  
şi faptul că, condiţiile pentru depozitele 
în lei şi valută vor fi atractive în continuare.

Numărul conturilor persoanelor fizice  
în BC “Moldindconbank” S.A. la situaţia 
de 31 decembrie 2008 a depăşit cifra  
de 220 500 conturi, suma totală a cărora 
reprezenta echivalentul a 2 684,7 mln. 
lei. Depozitele persoanelor fizice au adus 
suplimentar în bancă cca. 724,5 mln.  
de lei, iar ponderea pe piaţă  
a BC “Moldindconbank” S.A. la acest 
capi tol s-a majorat de la 13,7% pînă la 15,5%.
La finele anului de raportare depozitele 
persoanelor fizice au ocupat 58,2%  
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Diagrama 12. Dinamica depozitelor persoanelor fizice (mii lei)



din pasivele Băncii, majorîndu-se  
semnificativ faţă de anul precedent,  
cînd această valoare era egală cu 52,8%. 
De remarcat, în special, majorările  
înre gistrate la soldurile conturilor  
de card (+19,7%) (vezi diagrama 12).
BC “Moldindconbank” S.A. în anul 2008 
a continuat să bucure clienţii săi cu 
produse noi. Păstrîndu-şi poziţia de lider 
pe piaţa locală în domeniul condiţiilor 
depozitelor, Banca a oferit clienţilor săi  
o gamă largă de depozite. Spectrul bogat 
al tipurilor depozitelor permite satis-
facerea solicitărilor oricărui client, care 

doreşte să deschidă depozit  
în lei moldoveneşti sau valută străină.
Condiţiile produselor de depozite ale 
băncii au fost pe parcursul anului 2008  
şi continuă să fie la moment unele din 
cele mai avantajoase pe piaţă.  
BC “Moldindconbank” S.A. oferă 
clienţilor stabilitatea ratei dobînzii, 
posibilităţi de a gestiona mijloacele  
depozitate şi participarea în diferite 
acţiuni şi promoţii. Acest complex  
de avantaje a adus băncii succes  
pe piaţa depozitelor persoanelor fizice.
În scopuri de stimulare a plasării mijlo-

acelor băneşti la conturi de depozit  
în anul 2008 au fost continuate acţiunile 
publicitare şi în special a fost promovată 
campania promoţională “Lingoul  
de aur pentru depozit”, în rezultatul 
căreia au fost desemnaţi 125 cîştigători  
ai lingourilor de aur.

Transferuri băneşti
Numărul mare al cetăţenilor moldoveni 
care activează peste hotare a impulsionat 
o dezvoltare de proporţii a serviciilor de 
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Diagrama 13. Dinamica transferurilor persoanelor fizice din străinătate  
prin BC “Moldindconbank” S.A. (USD)



transferuri băneşti. Numai prin sistemul 
bancar al Moldovei, în total în 2008  
volumul transferurilor băneşti de la  
persoanele fizice care muncesc peste 
hotare a constituit 1.660,1 mil. dolari 
SUA,	majorându-se	faţă	de	anul	 
precedent cu 36,3%. Volumul transfe-
rurilor băneşti de la emigranţi a fost  
în	permanentă	creştere	până	în	iulie	
2008, dar în luna august, ca urmare  
a situaţiei pe plan mondial, volumul 
transferurilor a început să scadă.
BC “Moldindconbank” S.A. ocupă o  
cotă considerabilă pe acest segment al 
pieţei şi dezvoltă permanent serviciile  
de transferuri băneşti rapide oferite per-
soanelor fizice, în colaborare cu băncile 
străine şi sistemele internaţionale de plăţi.
Prin intermediul Băncii clienţii pot expe-
dia sau primi bani din orice colţ al lumii. 
În prezent, Banca deserveşte 14 sisteme 
de transferuri băneşti rapide prin toate 
locaţiile Băncii, inclusiv: Western Union, 
Strada Italia, Быстрая почта, Leader,  
Unistream, Trabex, Turkiye Express, 
BESXPress, Blizko, Grecia Transfer.  
Pe parcursul anului 2008  
au fost implementate patru sisteme  
de transfer: Anelik, RIA Money Transfer, 
Contact şi Avers.

În anul 2008, volumul mijloacelor  
băneşti primite din străinătate prin toate 
filialele şi reprezentanţele  
BC “Moldindconbank” S.A. a constituit 
202,2 mil. USD, reprezentînd o creştere 
cu 6,36% faţă de anul precedent.  
Ponderea Băncii pe piaţa transferurilor 
băneşti s-a majorat de la 12% pînă  
la 12,18%. (vezi diagrama 13)
În scopuri de promovare şi stimulare  
a produselor de transferuri băneşti,  
BC “Moldindconbank” S.A. organizează 
diverse acţiuni promoţionale.  
În perioada februarie – decembrie  
2008 Banca a desfăşurat a treia campanie 
exclusivă “Primeşti bani! Cîştigi  
automobil!”, destinată clienţilor care 
utilizează sistemele de transferuri băneşti 
ale Băncii. La 14 ianuarie 2009 a avut  
loc tragerea la sorţi cu diverse premii  
de valoare, premiul mare fiind  
un automobil Skoda Fabia.

Operaţiuni de schimb 
valutar
Serviciile de conversie valutară sunt 
foarte solicitate pe piaţa financiară a 
republicii, datorită fluxurilor băneşti pro-

venite de la persoanele fizice din diferite 
ţări. BC “Moldindconbank” S.A. prin 
intermediul reţelei sale oferă clienţilor 
servicii de schimb valutar, precum  
şi servicii auxiliare – numărarea banilor, 
verificarea bancnotelor etc. În total, 
în cadrul BC “Moldindconbank” S.A. 
funcţionează 68 case de schimb  
valutar (în anul 2007 – 61), care 
efectuează operaţiuni de schimb  
cu 7 valute.
Valutele de bază, ce fac obiectul 
operaţiunilor de schimb valutar,  
au rămas dolarul SUA şi Euro, cărora  
le-au revenit în 2008 – 92% din ope ra-
ţiuni, în comparaţie cu 95% în anul 2007.
În anul 2008 s-a înregistrat o tendinţă  
de creştere a volumului operaţiunilor 
efectuate în rubla rusească, ponderea 
căreia a crescut de la 3% în 2007 pînă  
la 7% în 2008. De asemenea, a continuat 
tendinţa ultimilor ani de majorare  
a ponderii operaţiunilor în Euro şi 
micşorare a ponderii operaţiunilor 
în dolari SUA. Astfel, ponderea 
operaţiunilor în Euro în anul 2008  
s-a majorat pînă la 60% (49% în 2007). 
Pentru dolarul SUA ponderea dată  
s-a micşorat pînă la 32% în 2008  
(46% în 2007).
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Prin intermediul caselor de schimb valu-
tar, în anul 2008 s-au efectuat operaţiuni 
de schimb al valutei străine în valoare  
de 3 042 ml. lei fiind înregistrată  
o creştere de 25% faţă de 2007  
(2 431 ml. lei).
Venitul obţinut din operaţiunile  
de schimb valutar în anul 2008 s-a  
majorat cu 85% (în 2007 – 26 059 mii lei,  
în 2008 – 48 143 mii lei).
Majorarea indicatorilor a fost influenţată 
în cea mai mare măsură de situaţia 
favorabilă de pe piaţa valutară, cît  
şi de politica flexibilă de stabilire  
a cursului de schimb valutar pentru 
casele de schimb valutar ale băncii.

Creditarea  
cu amănuntul
Obiectivul activităţii de creditare al BC 
“Moldindconbank” S.A. pe parcursul 
anului 2008 a fost diversificarea  
şi extinderea gamei de produse  
de creditare competitive oferite  
persoanelor fizice. Anul 2008 s-a caracte-
rizat prin majorarea cererii populaţiei 
la produsele de creditare, fapt apreciat 
pozitiv, deoarece acordarea creditelor 
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persoanelor fizice reprezintă potenţialul 
de bază în creşterea segmentului servici-
ilor bancare cu amănuntul.
BC “Moldindconbank” S.A. îşi orientează 
strategia de dezvoltare spre satisfacerea 
deplină a cerinţelor populaţiei  
în domeniul creditării şi creşterii 
poziţiilor Băncii pe acest segment  
de perspectivă al pieţei bancare.  
În contextul strategiei de diversificare 
a portofoliului de credite, promovarea 
creditelor acordate populaţiei poartă  
un caracter prioritar. Banca pune  
la dispoziţie o gamă largă de produse  
creditare pentru persoane fizice,  
dezvoltînd concomitent reţeaua  
de distribuţie şi optimizînd tehnologiile 
de acordare a creditelor retail. Oferta 
Băncii în acest domeniu include  
9 produse speciale, printre care credite 
pentru procurarea bunurilor în rate; 
credite de trezorerie; creditele acordate 
pe cardurile de credit; credite ipotecare; 
credite investiţionale pentru construcţie, 
renovare şi reparaţie; credite expres  
şi altele. Portofoliul creditelor acordate 
persoanelor fizice s-a majorat aproxi-
mativ cu 20,5% faţă de anul precedent, 
atingînd o valoare de 518,7 mil. lei  
şi 27 229 de clienţi persoane fizice,  

înregistrînd o creştere mai moderată faţă 
de anii precedenţi datorită politicii mai 
precaute la acest capitol.
În pofida faptului că situaţia economică 
nu a fost una dintre cele mai favorabile, 
Banca a reuşit să-şi menţină rezervele  
de lichiditate (resursele financiare dispo-
nibile) în mărime crescută şi a acordat 
credite doar din resursele ce depăşesc 
noul indicator de lichiditate, menţinînd  
o abordare mai prudentă de examinare  
a creditelor, din aceste considerente  
creditele fiind acordate într-un regim  
mai lent. În acest fel a avut posibilitatea 
să achite orice depozit a persoanelor 
fizice şi juridice rambursat la termen  
sau înainte de termen.

Operaţiuni cu cecuri
Eficienţa deservirii cecurilor în diverse 
valute străine a contribuit la consolidarea 
poziţiei de lider pe acest segment  
al pieţei.
BC “Moldindconbank” S.A. comer-
cializează şi acceptă spre încasare cecuri 
de călătorie în dolari SUA şi Euro emise 
de companiile străine, inclusiv American 
Express, care constituie o modalitate 
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sigură şi comodă de plată,  
de transportare şi păstrare a valutei.
De asemenea, Banca încasează cecuri 
nominative în diferite valute şi emite 
cecuri nominative în dolari SUA şi Euro, 
care pot fi utilizate pentru efectuarea  
atît a plăţilor comerciale cît şi a celor  
necomerciale.
Începînd cu anul 2003 şi pînă în prezent 
BC “Moldindconbank” S.A. continuă  
să fie agentul exclusiv al Companiei 
“Global Refund” pe teritoriul Republicii 
Moldova. Prin acceptarea cecurilor  
Tax Free, Banca oferă clienţilor rambur-
sarea sumei taxei pe valoarea adăugată 

pentru mărfurile procurate peste hotare 
în centrele comerciale din reţeaua  
Tax Free Shopping.

Safeuri individuale  
şi alte servicii
Pentru păstrarea în condiţii de siguranţă 
deplină a hîrtiilor de valoare şi valorilor 
individuale, BC “Moldindconbank” S.A. 
oferă clienţilor servicii de arendă a sa-
feurilor cu casete individuale  
în tezaurul special amenajat. Tezaurul 
este dotat cu sisteme moderne  

de securitate şi dispune de cîteva nivele 
de protecţie, inclusiv electronică, în baza 
cartelelor personale cu cip, precum  
şi un sistem automat de stingere  
a incendiului cu gaze. Confidenţialitatea 
şi securitatea sunt principiile de bază  
în acordarea serviciilor de arendă  
a safeurilor individuale.
Subdiviziunile BC “Moldindconbank” 
S.A. sunt în permanenţă la dispoziţia 
clienţilor în vederea acceptării plăţilor 
pentru diferite servicii: gaz, telefon,  
electricitate, plăţi fiscale şi alte plăţi.



În cadrul activităţii sale cotidiene  
în domeniul prevenirii şi combaterii 
spălării banilor şi finanţării terorismului 

prevenirea şi combaterea spălării banilor 
şi finanţării terorismului

BC “Moldindconbank” S.A. se conduce  
de următoarele acte normative:

•	 Legea	cu	privire	la	prevenirea	şi	 
combaterea spălării banilor şi 
finanţării terorismului nr. 190-XVI din 
26 iulie 2007 (Monitorul Oficial al RM  
nr.141-145 din 7 septembrie 2007);

•	 Hotărârea	Băncii	Naţionale	 
ale Republicii Moldova nr.94 din  
25 aprilie 2004 privind Recomandările 
referitor la elaborarea de către băncile 
din Republica Moldova a programelor 
privind prevenirea şi combaterea spă- 
  lă rii banilor (Monitorul Oficial al RM 
nr. 59-61/143 din 02 mai 2002) cu modi-  
ficările şi completările ulterioare;

•	 Legea	instituţiilor	financiare	 
nr. 550-XIII din 21.07.1995 (Monitorul 
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Oficial al RM nr. 1/2 din 01 ianuarie 
1996) cu modificările şi completările 
ulterioare;

•	 Legea	Republicii	Moldova	cu	privire	
la combaterea terorismului nr. 539-XV 
din 12.10.2001 (Monitorul Oficial  
al RM nr. 147-149/1163 din  
06 decembrie 2001) cu modificările  
şi completările ulterioare;

•	 Legea	Republicii	Moldova	 
cu privire la CCCEC, nr. 1104-XV  
din 06.06.2002, cu modificările  
şi completările ulterioare;

•	 Hotărîrea	CNPF	cu	privire	 
la Recomandările privind aplicarea 
măsurilor de prevenire şi combatere 

a spălării banilor şi finanţării teror-
ismului pe piaţa financiară nebancară 
nr. 63/5 din 25.12.2007 (Monitorul 
Oficial al RM nr. 30-31  
din 12 februarie 2008).

•	 Documentul	Comitetului	Basel	
“Cunoaşterea clienţilor pentru bănci” 
din octombrie 2001;

•	 Documentul	Comitetului	Basel	 
“Managementul consolidat al riscului  
de cunoaştere a clientului”  
din octombrie 2004;

•	 Recomandările	FATF	40	(Grupul	 
de Acţiune Financiară Internaţională)  
şi Recomandările Speciale;

În conformitate cu Recomandările 
BNM referitor la asigurarea respectării 
legislaţiei în domeniul prevenirii şi 
combaterii spălării banilor şi finanţării 
terorismului	şi	având	în	vedere	evoluţia	
standardelor internaţionale,  

BC “Moldindconbank” S.A. a elaborat  
şi a introdus în activitatea sa actele  
normative interne de prevenire  
şi combatere a spălării banilor şi finanţării 
terorismului, care conţin proceduri  
de detectare şi raportare a operaţiunilor 

suspecte, precum şi politici şi proceduri 
privind identificarea clientului (regulile 
“Cunoaşte-ţi clientul”).
În anul 2008 în actele normative interne 
privind prevenirea şi combaterea spălării 
banilor şi finanţării terorismului au fost 



introduse modificări şi completări ce ţin,  
în primul rînd, de identificarea mai 
amănunţită a clienţilor efectivi  
şi potenţiali (persoane fizice şi juridice)  
şi a beneficiarilor efectivi. Pentru aceasta 
au fost elaborate chestionare speciale 
pentru persoane fizice şi juridice necesare 
de a fi completate de client la deschiderea 
conturilor sau la efectuarea operaţiunilor 
financiare.
În conformitate cu legislaţia în vigoare,  
în bancă este numită Persoană 

responsabilă de conformarea normelor 
de prevenire a spălării banilor proveniţi 
din acţiuni ilegale (criminale) şi finanţării 
terorismului, existînd totodată  
şi o unitate structurală în obligaţiunile 
căreia este asigurarea respectări de către 
bancă a legislaţiei şi recomandărilor 
internaţionale privind domeniul de pre-
venire şi combatere a spălării banilor  
şi controlul unităţilor teritoriale.
Conform legii 190-XVI băncile com-
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erciale din Republica Moldova sunt 
obligate să informeze Centrul de com-
batere a crimelor economice şi corupţiei 
(CCCEC) despre toate operaţiunile 
suspecte limitate şi cumulative. Pentru 
detectarea operaţiunilor suspecte, banca 
se conduce de prevederile Ghidului 
activităţilor sau tranzacţiilor suspecte, 
aprobat	de	CCCEC	şi	în	primul	rând	
tranzacţiile în care una din părţi sau 
bancă este rezident al:

•	 ţărilor	din	zona	off-shore;
•	 ţărilor	care	nu	dispune	de	normele	cu	

privire la prevenirea spălării banilor şi 
finanţării terorismului;

•	 ţărilor	care	reprezintă	un	risc	înalt	
din punct de vedere al crimelor şi 
corupţiei;

Procedura de control intern prevede 
evidenţa şi păstrarea datelor despre pro-
cedura de identificare a clienţilor precum 
şi evidenţa operaţiunilor financiare a lor 
în decurs de 7 ani.

•	 ţărilor	în	care	pot	avea	loc	fabricarea	
ilegală a substanţelor narcotice;

În scopul îmbunătăţirii sistemului  
de control intern şi pentru neadmiterea 
încălcărilor şi abaterilor legate  
de executarea Legii 190-XVI din 
26.07.2007 cu privire la prevenirea  

şi combaterea spălării banilor şi finanţării 
terorismului pe parcursul anului 2008  
au fost organizate şi desfăşurate  
seminare cu privire la aspectele prevenirii 
şi combaterii spălării banilor, regulilor 
“Cunoaşte-ţi clientul”.



BC “Moldindconbank” S.A. este  
un Market pe pieţele financiare ale ţării.

Servicii de brokerage  
pe piaţa Forex
Operaţiunile Forex reprezintă o activi-
tate tradiţională a BC “Moldindconbank” 
S.A., care este operatorul principal  
al	pieţii	locale	valutare	atât	pentru	 
clienţi	cât	şi	pentru	băncile	comerciale	
din Republica Moldova. Imaginea înaltă 
pe piaţa valutară şi clientela diversificată, 
care efectuează numeroase operaţiuni  
de export şi import, asigură băncii poziţia 
de lider pe piaţa locală valutară.
BC “Moldindconbank” S.A. este  

pieţele financiare

un participant activ pe piaţa Forex.  
Centrul de dealing al băncii are legătură 
directă cu brokeri din Londra, New York, 
Singapore şi Frankfurt pe Main, ceea  
ce permite obţinerea informaţiei  
şi efectuarea tranzacţiilor on-line  
cu băncile corespondente din CSI,  
Uniunea Europeană şi SUA. Lichiditatea 
înaltă şi profitabilitatea ridicată a pieţei 
FOREX atrage tot mai mulţi participanţi.
BC “Moldindconbank” S.A. este prima  
şi unica bancă pe piaţa locală a serviciilor 
de brokeraj care oferă clienţilor acces 
direct la piaţa FOREX. Pe parcursul  
anului 2008 comparativ cu anul prece-
dent numărul de clienţi a crescut  
cu 154%.

Operaţiuni pe piaţa 
valorilor mobiliare
BC “Moldindconbank” S.A. participă 
activ în dezvoltarea pieţii valorilor  
mobiliare din Republica Moldova. Banca 
activează în calitate de dealer primar  
pe piaţa valorilor mobiliare de stat şi 
acordă servicii de brokeraj la Bursa  
Valorilor Mobiliare a Moldovei.
În anul 2008, BC “Moldindconbank” S.A. 
în calitate de broker a efectuat 27  
de tranzacţii în valoare de cca. 3,3 mil. lei. 
Pe piaţa primară şi secundară a valorilor 
mobiliare de stat Banca a efectuat 324  
de tranzacţii în sumă de 3725,8 mil. lei, 
ceea ce este cu 3474,2 mil. lei mai mult 
faţă de anul 2007.
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•	 Servicii	de	brokeraj	al	tranzacţiilor	
bursiere şi extrabursiere;

•	 Servicii	de	dealing	al	valorilor	mobil-
iare de stat;

•	 Servicii	de	underwriting	–	plasarea	
emisiunilor valorilor mobiliare ale 
companiilor;

•	 Operaţiuni	REPO	cu	valori	mobiliare	
corporative şi de stat cu răscumpărare 
ulterioară a acestora;

•	 Servicii	de	consulting	privind	situaţia	
pe piaţa VMS şi a valorilor mobiliare 
corporative.

BC “Moldindconbank” S.A. acordă clienţilor următoarele servicii pe piaţa valorilor mobiliare:



Carduri bancare
Cardurile bancare au devenit un produs 
important pe piaţa bancară a Moldovei. 
La 31 decembrie 2008 pe piaţa Moldovei 
în circulaţie au fost 730 mii de carduri, 
acest număr însă fiind mai mic faţă  
de 31 decembrie 2007 (760 mii). Suma 
numera rului eliberat pe carduri însă  
a crescut în această perioadă  
de la 8,9 miliarde la 12,8 miliarde, 
majorându-se	cu	44	%.	Astfel	putem	 
constata trecerea pieţii cardurilor  
în Moldova din etapa extensivă  
în cea intensivă.
Activitatea cu cardurile bancare BC 
“Moldindconbank” S.A. a iniţiat-o în 
anul 2001 prin aderarea la sistemul 
internaţional de plăţi MasterCard în cali-
tate de membru principal. În iulie 2005 
Moldindconbank a aderat la Visa Interna-
tional, iar în iulie 2006 a obţinut statutul 
de membru principal al acestui sistem de 
plăţi. De asemenea, Moldindconbank este 
distribuitorul oficial pe teritoriul Re-
publicii Moldova al cardurilor American 
Express.
BC “Moldindconbank” S.A. emite 
următoarele produse de carduri: “Cirrus/
Maestro”, “MasterCard Standard”,  
“MasterCard Business”, “VISA Electron”, 
“Visa Classic” şi “Visa Gold”.

Carduri bancare şi tehnologii 
informaţionale

Numărul total al cardurilor emise  
de bancă şi aflate în circulaţie la finele 
anului 2008 constituia 99,9 mii de unităţi 
sau 13,7% din numărul total al cardurilor 
pe piaţa Republicii Moldova – înre-
gistrînd o creştere de cotă cu 2,6 puncte 
procentuale. În reţeaua Moldindconbank 
au fost efectuate 13,9% din total de 
operaţii cu carduri efectuate în Moldova.
Concomitent cu creşterea numărului 
deţinătorilor cardurilor bancare,  
BC “Moldindconbank” S.A. a dezvoltat  
infrastructura pentru deservirea 
operaţiunilor cu carduri. Reţeaua  
de	deservire	a	băncii	s-a	extins	până	la	67	
bancomate, iar numărul punctelor  
de deservire a cardurilor la comercianţi 
(POS)	–	până	la	349	de	unităţi.

Tehnologii 
informaţionale
Tehnologiile informaţionale ocupă astăzi 
rolul decisiv şi poate cel mai important 
în activitatea şi dezvoltarea business-ului 
bancar. BC “Moldindconbank” S.A. este 
o bancă dezvoltată în domeniul tehnolo-
giilor informaţionale. În anul 2008  
a fost continuat procesul de dezvoltare 
a sistemului informaţional QSystems. 
Bank-OnLine, care se bazează pe cele  
mai moderne soluţii tehnologice.

Banca dispune de o reţea corporativă  
şi o bază de date centralizată pe servere 
de rezervă, care funcţionează în regim 
claster. Baza tehnologică şi soluţiile  
moderne de care dispune sistemul  
permite posibilitatea de a-l dezvolta 
în continuare în funcţie de necesităţile 
băncii.
În domeniul utilizării tehnologiilor 
informaţionale la deservirea clienţilor, 
în anul 2008 s-a pus accent pe dezvol-
tarea sistemului de deservire la distanţă 
a clienţilor – Qsystems.Web-Client, fiind 
depuse eforturi considerabile pentru pro-
movarea acestui produs de bază al Băncii.
Modificări majore în domeniul  
tehnologiilor informaţionale în anul 2008 
au fost efectuate prin implementarea  
tehnologiilor noi de procesare  
a informaţiei bancare, a fost implemen-
tate programele automatizate pentru 
evidenţa muncii şi a salariului “Personal” 
şi “Salariul”, a fost implementat modulul 
de evidenţă a mijloacelor fixe.
Concomitent cu dezvoltarea sistemului 
informaţional, în anul 2008 semnifica-
tiv a fost modernizată tehnica de calcul 
a băncii şi echipamentului specializat 
bancar, care va permite majorarea 
productivităţii tuturor tehnologiilor ban-
care, precum şi a personalului antrenat în 
activitatea bancară.
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Activitatea 
internaţională
Pe parcursul anului 2008 o importanţă 
deosebită s-a atras dezvoltării relaţiilor 
corespondente şi aprofundării colaborării 
cu organizaţiile financiare internaţionale. 
Accesul la pieţele internaţionale  
de capital reprezintă un obiectiv  
strategic al Băncii, realizarea căruia poate 
fi asigurată doar printr-o reputaţie înaltă 
în comunitatea bancară internaţională.
Pe parcursul anului 2008 au fost 
menţinute relaţii de corespondenţă  
cu peste 50 de bănci din peste 20 ţări, 
printre care Citibank (USA), The Bank 
of New York Mellon (USA), Standard 
Chartered Bank (USA), Commerzbank 
(Germania),	Raiffeizen	Bank	(Austria),	
Sberbank (Rusia), Privatbank (Ukraina) 
etc. Totodată a continuat optimizarea 
reţelei băncilor corespondente şi lărgirea 
domeniului de colaborare cu acestea.
Un segment important în activitatea 
băncii pe plan internaţional îl reprezintă 
colaborarea cu organismele financiare 
internaţionale.	Către	sfârşitul	anului	
2008 resursele atrase de la organizaţiile 
internaţionale şi instituţiile financiare 
străine au constituit echivalentul a 165,9 

alte aspecte ale dezvoltării
BC “Moldindconbank” S.a.

mil. lei, atrase de la Banca Mondială prin 
intermediul Directoratului Liniei  
de Credit, Asociaţia Internaţională  
de Dezvoltare (IDA), Fondul 
Internaţional pentru Dezvoltarea  
Agriculturii (IFAD), Corporaţia 
Financiară Internaţională (IFC)  
şi alţi finanţatori străini.
În anul 2008 BC “Moldindconbank” S.A. 
a continuat activitatea sa în calitate  
de promotor al imaginii sectorului bancar 
din Moldova pe plan internaţional prin 
organizarea celei de-a VI-a Conferinţe 
Interbancare Internaţionale în Chişinău. 
Statutul înalt al Conferinţei a fost demon-
strat de discursurile reprezentanţilor 
oficiali ai Guvernului Republicii Moldova, 
Băncii Naţionale a Moldovei, Asociaţiei 
Băncilor din Moldova, Băncii Mondiale, 
Băncii Europene pentru Reconstrucţie  
şi Dezvoltare, Băncii de Dezvoltare  
şi Comerţ din Regiunea Bazinului Mării 
Negre. Numărul participanţilor a con-
stituit 146 de specialişti din diverse ţări. 
La	conferinţă	au	participat	activ	atât	
reprezentanţii băncilor din Moldova  
cât	şi	cei	ai	instituţiilor	financiare	din	
Germania, Spania, Marea Britanie, 
Ungaria, Grecia, Italia, Rusia, Letonia, 
Lituania, Azerbaidjan, Ucraina.

Reţeaua de filiale
Reţeaua de filiale şi reprezentanţe  
ale băncii reprezintă factorul principal 
de succes pentru bancă. Prin intermediul 
reţelei de subdiviziuni teritoriale banca 
acordă întreaga gamă de servicii,  
se apropie de clienţi, extinde aria  
de acoperire a clienţilor existenţi  
şi potenţiali.
BC “Moldindconbank” S.A dispune  
de o reţea largă de subdiviziuni terito-
riale, care se extinde rapid şi prestează 
întreaga gamă de servicii bancare.
În anul 2008 reţeaua de subdiviziuni  
a suferit modificări importante, pe lîngă 
faptul că au fost deschise 7 subdiviziuni 
noi, 14 reprezentanţe au fost reorgani-
zate în filiale. Astfel, la finele anului 2008 
Banca era reprezentată în majoritatea 
localităţilor importante de pe teritoriul 
Republicii Moldova prin intermediul  
a 68 de subdiviziuni, dintre care 41 filiale, 
19 reprezentanţe şi 8 case de schimb 
valutar.
În viitor BC “Moldindconbank” S.A pre-
vede dezvoltarea atît cantitativă  
cît şi calitativă a reţelei de distribuţie.

25



Resurse umane
În anul 2008 managementul personalului 
a continuat să fie una din cele mai impor-
tante preocupări ale conducerii Băncii.
Politica şi activitatea în domeniul 
resurselor	umane	este	strâns	corelată	 
cu strategia Băncii în ansamblu.
În vederea realizării obiectivelor Băncii 
în anul de gestiune a fost modificată 
structura Băncii centrale, care cuprinde 
trei blocuri: business, financiar şi suport. 
Această structură prin concentrarea Back 
Office-ului în Banca centrală şi orientarea 
filialelor	la	vânzări	active	este	menită	 
să asigure valorificarea oportunităţilor 
oferite de diferite sectoare ale pieţei  
bancare, dezvoltarea potenţialului Bănii 
în	efectuarea	vânzărilor	şi	să	contribuie	 
la sporirea rezultatelor financiare  
ale Băncii în viitor.
Întărirea poziţiei Băncii pe piaţa bancară, 
precum şi realizarea planurilor strategice 
se datorează în mare măsură extinderii 
reţelei de filiale. Astfel, la finele anului 
2008 reţeaua Băncii cuprindea 41 filiale 
şi 18 reprezentanţe, în care activau 863 
persoane.
Pe parcursul anului au fost deschise  
5 subdiviziuni noi: filialele Flacăra, Stabil, 
Premium (mun. Chişinău) şi filiala din  

or. Ialoveni, Reprezentanţa “Răut”  
în mun. Bălţi. Totodată, 14 Reprezentanţe 
din cadrul filialelor au fost reorganizate 
în filiale Retail.
Pentru acoperirea necesarului  
de personal în legătură cu extinderea 
reţelei şi modificarea structurii organiza-
torice a Băncii centrale a fost modificată 
procedura de angajare, care în prezent 
cuprinde interviul preliminar, testarea, 
concursul, perioada de probă, ceea  
ce oferă posibilitatea să fie selectaţi  
cei mai buni candidaţi, care formează 
echipa de profesionişti – cel mai valoros 
activ al Băncii.
Pe parcursul anului au fost angajate 205 
persoane în toate subdiviziunile Băncii, 
din care 92 persoane au fost încadrate  
în funcţia de manager (operaţiuni  
bancare), 29 în funcţia de manager 
(relaţii şi vînzări), 10 în funcţia de şofer-
încasator, 13-economişti, 12-contabili.
Din numărul total de angajaţi ai Băncii, 
618 persoane lucrează cu clienţii în Front 
Office, ceea ce constituie 67,3%.
Banca a acordat numeroase posibilităţi 
angajaţilor săi pentru dezvăluirea 
potenţialului şi formarea carierii. Politica 
Băncii de a promova la funcţii  
de	conducere	în	primul	rând	personalul	
din cadrul Băncii, în anul 2008 a fost 

realizată prin programul dezvoltării  
carierii profesionale a angajaţilor 
“Rezervei de personal.” Prin intermediul 
acestui program în anul 2008 peste  
35 de angajaţi au beneficiat de avansare 
pe scara ierarhic profesională.
În scopul stabilirii legăturii dintre realiza-
rea obiectivelor economice ale Băncii, 
echipei, aportul personal al angajatului,  
al echipei, la realizarea acestora  
şi motivarea personalului prin partea 
variabilă la salariu, în anul 2008 a fost 
implementat programul automatizat  
pentru evaluarea performanţelor 
angajaţilor şi stabilirea părţii variabile 
a salariului. Cu alte cuvinte a apărut 
posibilitatea de a măsura, în echivalent 
valoric, în mod automatizat, gradul  
de îndeplinire a sarcinilor fiecărui angajat 
pentru o perioadă determinată de timp.
Implementarea programului de motivare 
în termenul stabilit de Consiliul Băncii  
de la 01 iulie 2008 a permis monitorizarea  
aportului fiecărei subdiviziuni şi fiecărui 
angajat la îndeplinirea obiectivelor  
economice ale Băncii. Informaţia 
respectivă oferă posibilitatea de urmăririi 
evoluţiei în timp a indicatorilor  
cantitativi şi calitativi, compararea 
acestora cu media pe bancă şi elaborarea 
normativelor pe grupuri de funcţii.
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În scopul majorării eficienţei muncii 
şi sporirii responsabilităţii, evaluării 
calităţilor profesionale în raport cu 
cerinţele funcţiei deţinute, în anul 2008 
a fost organizată atestarea lucrătorilor 
Băncii centrale şi a conducerii filialelor 
(directori, directori adjuncţi, contabili-
şefi). Pentru prima dată în Bancă a fost 
aplicată atestarea la 180 grade, care 
constă în autoevaluare şi evaluarea  
de către superiorul funcţiei. În total  
au fost atestate circa 300 persoane.
În vederea obţinerii avantajelor competi-
tive faţă de concurenţi, Banca a acordat  
o atenţie deosebită dezvoltării profesi-
onale a personalului, urmărind obţinerea 
efectelor	benefice	atât	asupra	angajaţilor,	
cât	şi	asupra	evoluţiei	ulterioare	a	Băncii,	
astfel	determinând	formarea	unei	forţe	 
de	muncă	pregătite,	receptive	atât	 
la	cerinţele	clienţilor,	cât	şi	la	dezvoltarea	
rapidă a tehnologiilor. Programele  
de instruire aplicate prin cursuri  
de formare au fost grupate  
în următoarele domenii – business,  
contabilitate, management, prevenirea  
şi combaterea spălării banilor, IT, carduri,  
etc. şi împărţite pe diferite categorii  

de lucrători. Instruirea personalului  
a fost realizată în cadrul a 71 de cursuri 
interne şi externe, care au cuprins 305 
participanţi, fiecărui lucrător revenindu-i 
în	mediu	câte	1,3	zile	instruire.	Peste	
hotarele ţării au fost delegate 11 persoane 
(Londra, Tbilisi, Stambul, Moscova, 
Kiev). Banca a continuat să colaboreze  
cu instituţii de consulting din afara 
Băncii.
Diversitatea activităţii Băncii, extinderea 
teritorială, atingerea noilor obiective  
strategice implică asigurarea Băncii  
cu capital uman corespunzător ritmului 
ei de dezvoltare, de aceea în anul 2009 
politica resurselor umane în continu-
are este orientată spre: perfecţionarea 
procesului de instruire şi dezvoltare 
profesională, inclusiv MBA; optimizarea 
structurii şi a numărului de angajaţi;  
a regimului de lucru al filialelor; trecerea 
serviciilor auxiliare la outsoursing;  
evaluarea aportului individual  
al angajaţilor şi majorarea  
productivităţii muncii.
Activitatea în domeniul resurselor umane 
va contribui la realizarea obiectivelor 
Băncii în ansamblu.

Activitatea  
de binefacere
Conştientizînd faptul că viitorul  
economiei naţionale este inseparabil  
de bunăstarea socială, de nivelul  
de dezvoltare a culturii şi educaţiei 
în ţară, BC “Moldindconbank” S.A. 
tradiţional a fost şi continuă să rămînă  
o bancă cu o responsabilitate socială 
înaltă. Fiind una din principalele instituţii 
financiare din ţară, BC “Moldindconbank”  
S.A. contribuie la dezvoltarea culturii, 
artei, sportului moldovenesc, participă  
în acţiuni de caritate şi binefacere.
Anul 2008 nu a fost o excepţie  
şi, tradiţional, Banca s-a remarcat  
pozitiv în sfera filantropică. Astfel,  
pentru scopuri de binefacere au fost  
alocate peste 600 mii lei, dintre care  
o mare parte clubului sportiv “Politeh-
nica”, şcolii-internat din Nisporeni, 
Fondului de Caritate “Clipa Siderală”, 
Organizaţiei Veteranilor din Republica 
Moldova, Uniunii Cineaştilor din  
Republica Moldova, Ligii veteranilor  
de război din Afganistan. Ajutor financiar 
a fost acordat şi altor organizaţii,  
cît şi multor persoane fizice.  
BC “Moldindconbank” S.A. tradiţional 
este sponsorul general al Teatrului 
Naţional “Mihai Eminescu”. Acţiunile  
de caritate întreprinse  
de BC “Moldindconbank” S.A. se bucură 
de aprecierea constantă a opiniei publice 
şi de recunoştinţa oamenilor simpli.
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Mediul de afaceri se caracterizează 
prin tendinţe tot mai dinamice. Fiecare 
an aduce numeroase evenimente atît 
aşteptate, cît şi imprevizibile. Totuşi, 
elementul cel mai important pentru orice 
companie îl reprezintă dezvoltarea stabilă 

Strategia BC ”Moldindconbank” S.a.  
pentru anii 2009-2010

conform traiectoriei ascendente.  
Strategia este un instrument de orientare 
şi gestionare în condiţiile unui mediu 
dinamic, care trebuie să prevadă  
diferite scenarii de dezvoltare a factorilor 
de influenţă.

•	 Activizarea	vînzărilor	produselor	 
şi	serviciilor	bancare.

 Banca va promova politica  de vînzare 
a serviciilor bancare, orientată spre 
diversificarea produselor pentru  
businessul mic şi mijlociu,  dezvol-
tarea managementului pe relaţii  
cu clienţii prin apropierea  de 
necesităţile şi cerinţele individuale. 
Banca va utiliza cele mai moderne  
şi eficiente instrumente de promovare 
a produselor şi serviciilor bancare.
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Sarcina de baza a Băncii pentru anii 
apropiaţi constă în menţinerea poziţiei pe 
piaţă a Băncii şi îmbunătăţirea indicato-
rilor de calitate a activităţii.

Direcţiile prioritare de activitate

•	 Optimizarea	structurii	 
organizatorice	a	băncii.	

 Banca va optimiza structura orga ni-
zatorică a băncii în vederea activizării 
procesului de vînzări şi majorarea 
calităţii a serviciilor prestate.

•	 Atragerea	resurselor.	
 Banca va promova o politică activă  

în domeniul atragerii resurselor  
financiare de pe piaţa locală şi externă 
prin promovarea unui spectru larg  

de depozite şi alte instrumente  
financiare. Banca va continua   
conlucrarea cu organizaţiile financiare 
internaţionale, fondurile de investiţi 
şi băncile străine  în vederea atragerii 
resurselor accesibile de pe piaţa 
externă. 

•	 Extinderea	reţelei	de	reprezentare	
teritorială	a	băncii.	

 Banca va activiza extinderea 
geografică a reţelei de subdiviziuni 



teritoriale în regiuni cu potenţialul 
economic înalt, va monitoriza  
şi eficientiza activitatea subdivi-
ziunilor existente ale băncii. Banca  
va dezvolta tehnologiile de deservire  
a clienţilor la distanţă şi va lărgi  
infrastructura de deservire a cardurilor  
bancare (bancomate, POS-terminale). 

•	 Managementul	riscurilor.
 Banca va intensivfica activitatea  

de prevenire şi gestiune a riscului 
prin optimizarea tuturor procedurilor 
şi proceselor interne, dezvoltarea 
mecanismelor de control şi imuniza-
rea portofoliului bancar.  

•	 Tehnologiile	informaţionale	 
bancare.	

 Banca va continua modernizarea 
tehnologiilor informaţionale, automa-
tizarea proceselor bancare cu scopul 
de a minimiza costurile operaţionale 
ale băncii şi optimizarea proceselor  
de business. Banca va majora gradul 
de asigurare a activităţii băncii  
cu echipament bancar modern  
şi tehnica de calcul. 

•	 Politica	de	cadre.	
 Managementul resurselor umane  

în banca va fi orientat spre majorarea 
productivităţii muncii angajaţilor. 
Banca va intensifica instruirea  
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personalului inclusiv şi in domeniul 
tehnicilor de vînzări,  va dezvolta  
spiritul corporativ în colectivul băncii.

•	 Activitatea	social-filantropică.	
 Banca în continuare va acorda ajuto-

rul material păturilor vulnerabile  
ale societăţii, va susţine cultura  
şi sportul naţional, va participa  
la acţiunile de păstrare şi promovare  
a valorilor naţionale.



Noi am exercitat auditul asupra  
situaţiilor financiare anexate ale  
BC “Moldinconbank” S.A. (“Banca”),  
care cuprind bilanţul contabil la data  
de 31 decembrie 2008, raportul privind  
rezultatele financiare, raportul privind 
fluxul capitalului propriu şi rapor-
tul privind fluxul mijloacelor băneşti, 
precum şi sumarul politicilor contabile 
semnificative şi alte note explicative.

Responsabilitatea  
Conducerii pentru 
Rapoartele Financiare
Conducerea este responsabilă  
pentru întocmirea şi prezentarea justă  
a rapoartelor financiare în conformitate  
cu Standardele Internaţionale  
de Raportare Financiară. Această  
responsabilitate include elaborarea, 
implementarea şi menţinerea  
controlului intern relevant întocmirii  
şi prezentării juste a rapoartelor  

raportul auditorilor independente către  
acţionarii BC “Moldindconbank” S.a.

financiare care nu conţin deficienţe  
semnificative, cauzate fie de fraude  
sau erori, selectarea şi aplicarea politicilor 
contabile corespunzătoare şi efectuarea 
unor estimări contabile rezonabile  
în circumstanţele date.

Responsabilitatea  
Auditorilor
Responsabilitatea noastră este  
de a exprima o opinie asupra rapoartelor 
financiare în baza auditului efectuat.  
Noi am exercitat auditul nostru  
în conformitate cu Standardele 
Internaţionale de Audit. Aceste standarde 
solicită ca noi să corespundem cerinţelor 
etice şi să planificăm şi să realizăm  
auditul astfel încît să obţinem o asigurare 
rezonabilă că rapoartele financiare  
nu conţin erori semnificative.
Un audit presupune efectuarea proce-
durilor astfel încît să se obţină evidenţe 
de audit aferente cifrelor şi notelor  

explicative la rapoartele financiare.  
Procedurile selectate depind  
de discernămîntul auditorilor, inclusiv 
evaluarea riscului deficienţelor semnifica-
tive din rapoartele financiare cauzate  
fie de fraude sau erori. La evaluarea  
riscului, auditorul ia în consideraţie  
controlul intern aferent întocmirii  
şi prezentării juste a situaţiilor finan-
ciare ale Băncii astfel încît să elaboreze 
proceduri de audit corespunzătoare 
circumstanţelor, şi nu pentru a exprima  
o opinie asupra eficienţei controlului 
intern al Băncii. Un audit include,  
de asemenea, evaluarea caracterului 
adecvat a politicilor contabile utilizate 
şi a rezonabilităţii estimărilor contabile 
efectuate de către conducere, precum  
şi evaluarea prezentării de ansamblu  
a rapoartelor financiare.
În opinia noastră, evidenţele de audit 
obţinute de noi sunt suficiente şi ne oferă 
o bază rezonabilă pentru a ne exprima 
opinia.
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Opinia
În opinia noastră, rapoartele financiare 
prezintă o imagine veridică şi justă  
asupra poziţiei financiare a Băncii  
la 31 decembrie 2008, precum şi asupra 
rezultatelor operaţionale şi a fluxului  
mijloacelor băneşti pentru anul încheiat 
la acea dată în conformitate  
cu Standardele Internaţionale  
de Raportare Financiară.

 
ernst & Young Srl
Chişinău, Moldova
BC “Moldinconbank” S.A.
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Alte aspecte
Acest raport este adresat exclusiv pentru 
acţionarii Băncii în ansamblu. Auditul 
nostru a fost efectuat pentru a putea  
raporta acţionarilor Băncii acele aspecte 
pe care trebuie să le raportăm într-un 
raport de audit financiar, şi nu în alte 
scopuri. În măsura permisă de lege,  
nu acceptăm şi nu ne asumăm respon-
sabilitatea decît faţă de Bancă şi acţionarii 
acesteia, în ansamblu, pentru auditul 
nostru, pentru acest raport sau pentru 
opinia formată.

29 aprilie 2009



Bilanţul contabil 
la 31 decembrie 2008

  2008 2007
 Note MDL’000 MDL’000
aCtiVe
Mijloace băneşti şi conturi la Banca Naţională  4  880,385  586,342
Conturi curente şi depozite la bănci 5 224,082 140,913
Instrumente financiare derivate 6 3,885 51,837 
Investiţii păstrate pînă la scadenţă  7 284,296 213,098 
Credite, net  8 3,065,948 2,580,529
Investiţii disponibile pentru vînzare 9 699 250 
Mijloace fixe, net 10 99,999 88,840
Active nemateriale, net 11 12,288 9,638
Alte active 12  34,000  37,538
Total	active	 	 4,605,582	 3,708,985

datorii
Datorii către bănci 13 91,713 24,707
Instrumente financiare derivate 6 1,720 46,498
Alte împrumuturi 14 189,385 126,991
Datorii către clienţi 15 3,735,851 3,017,337
Alte datorii 17 34314 52,674
Total	datorii	 	 4,052,983	 3,268,207

Capital propriu
Acţiuni ordinare 18 60,301 39,163 
Rezerve prevăzute de statut  19  7,676  6,176
Capital suplimentar  214  214
Profit nerepartizat 20 484,408 395,225 
Total	capital	propriu	 	 552,599	 440,778	
Total	pasive	 	 4,605,582	 3,708,985	

Situaţiile financiare au fost autorizate pentru emitere la 29 aprilie 2009 către Executivul Băncii reprezentaţi de:
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Svetlana Banari
Vicepreşedinte

nadejda Cuharschi
Contabil şef



  2008 2007
 Note MDL’000 MDL’000

Venituri din dobînzi 23 574,018 369,386 
Cheltuieli privind dobînzile 23 (409,813) (203,492) 
VENITURI	DIN	DOBÎNZI,	NET	 	 164,205	 165,894

Deprecierea valorii creditelor şi altor active, net  24  (76,975)  (35,565)

Venituri	nete	din	dobînzi	diminuate	cu	pierderi
din	deprecierea	valorii		 	 87,230		 130,329

Venituri din comisioane   91,828 75,081
Cheltuieli privind comisioanele  (7,761) (8,414)
VENITURI	DIN	COMISIOANE,	NET	 25	 84,067	 66,667

Venituri din activitatea financiară, net  26 46,647 32,928
Alte venituri operaţionale 27 33,880 16,175
TOTAL	VENITURI	NEAFERENTE	DOBÎNZILOR	 	 164,594	 115,770

Cheltuieli privind remunerarea muncii  28 (74,632) (55,546) 
Cheltuieli generale şi administrative 29 (64,809) (55,729)
Uzura şi deprecierea 10,11 (12,805)  (10,292)
TOTAL	CHELTUIELI	NEAFERENTE	DOBINZILOR	 	 	(152,246)	 	(121,562) 

PROFIT	NET	AL	PERIOADEI	 	 99,578	 114,709

Situaţiile financiare au fost autorizate pentru emitere la 29 aprilie 2009 de către Executivul Băncii reprezentaţi de:

raportul privind rezultatele  
financiare la 31 decembrie 2008
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Svetlana Banari
Vicepreşedinte

nadejda Cuharschi
Contabil şef



  2008  2007
  Note MDL’000 MDL’000
aCŢiuni ordinare
Sold la 1 ianuarie   39,163 29,163
Acţiuni ordinare plasate  21,058 10,000
Acţiuni preferenţiale de tezaur revîndute   80  -
Sold la 31 decembrie   18  60,301 39,163

Capital SupliMentar 
Sold la 1 ianuarie  214 214
Sold la 31 decembrie   214 214

rezerVe preVăzute de Statut       
Sold la 1 ianuarie  6,176 6,176
Alocări în conturile de rezervă   1,500 
Sold la 31 decembrie  19 7,676 6,176

profit nerepartizat
Sold la 1 ianuarie   395,225 287,213
Profit net al anului   99,578 114,709
Defalcări în fondul de rezervă   (1,500) -
Dividende  32 (8,895) (6,697)
Sold la 31 decembrie   484,408 395,225

Total	capital	propriu		 	 552,599	 440,778

raportul privind fluxul capitalului 
propriu pentru anul încheiat la 31 decembrie 2008
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  2008 2007
 Note MDL’000 MDL’000
aCtiVitatea operaŢională
Dobînzi încasate   561,933 363,431
Plata dobînzilor  (387,606) (183,521)
Încasări băneşti din comisioane, net  84,067 66,667
Venituri financiare şi alte venituri operaţionale, net   99,464  85,640
Plăţi băneşti privind retribuirea muncii   (74,238)  (55,533)
Plăţi băneşti privind cheltuielile generale şi administrative   (65,882)  (55,729)
Profit	operaţional	înainte	de	modificări	în	capital		 	 217,738		 220,955

Majorarea (diMinuarea) aCtiVelor Curente
Conturi curente şi depozite plasate în BNM  (129,475) (104,102)
Conturi curente şi depozite plasate în alte bănci   (42,572)  (298) 
Valori mobiliare peste 90 de zile   (35,851)  (29,460)
Credite, net   (548,430)  (1,062,933)
Alte active   34,979  (17,821)

Majorarea (diMinuarea) oBligaŢiunilor Curente
Datorii către bănci   66,770  (59,195)
Datorii către clienţi  698,586 1,204,088
Alte datorii  (58,286) 7,741
Flux	net	de	mijloace	băneşti	din	activitatea
operaţională	pînă	la	impozitare	 	 203,459	 158,975

Plăţi privind impozitului pe venit  (2,681) (13,465)
Fluxul	net	de	mijloace	băneşti	din	activitatea	operaţională	 	 200,778	 145,510

raportul privind fluxul mijloacelor băneşti 
pentru anul încheiat la 31 decembrie 2008
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aCtiVitatea inVeStiŢională
Plăţi băneşti pentru procurarea de active nemateriale   (4,571)  (7,833)
Plăţi băneşti pentru procurarea de mijloace fixe  (22,079) (18,247)
Încasări băneşti din vînzarea de mijloace fixe  181 103
Încasări (plăţi) privind valorile mobiliare investiţionale  (450) 3,814
Fluxul	net	de	mijloace	băneşti	din	activitatea	investiţională	 	 (26,919)	 (22,163)

aCtiVitatea finanCiară
Încasări băneşti aferente emisiei de acţiuni  21,138 10,000
Încasări (plăţi) aferente creditelor şi împrumuturilor la termen  60,351 5,395
Dividende plătite  (8,662) (6,695)

Fluxul	net	de	mijloace	băneşti	din	activitatea	financiară		 	 72,827		 8,700

Venituri/(pierderi) nerealizate din diferenţele de curs valutar  (14,448) (36,113)

Fluxul	net	(creştere)	al	mijloacelor	băneşti		 	 232,238	 95,934

Soldul	mijloacelor	băneşti	la	1	ianuarie		 	 717,393	 621,459

Soldul	mijloacelor	băneşti	la	31	decembrie	 22	 949,631	 717,393
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		 		 2006	 2007	 2008	 	
           
indiCatori prinCipali 
           
Active 000’ MDL 2 416 597 3 708 985 4 605 582 
Credite, brut 000’ MDL 1 611 067 2 678 715 3 231 147 
Depozite 000’ MDL 1 876 860 3 042 044 3 827 564 
Capital 000’ MDL 322 766 440 778 552 599 
Profitul pînă la impozitare  000’ MDL 109 399 124 537 99 578 
           
CoefiCienŢi 
           
ROA - rentabilitatea activelor % 4.3 3.7 2.4  
ROE - rentabilitatea capitalului % 32.6 30.0 20.0  
Cheltuieli operaţionale/Venituri % 62.4 67.6 76.3 
Rata suficienţei capitalului % 20.0 18.3 21.1 
Rata lichidităţii curente % 28.3 25.1 28.2 
Rata lichidităţii pe termen lung % 0.51 0.87 0.74 
           
inforMaŢia SupliMentară   
(la Sfîrşitul perioadei) 
           
Personalul Numărul 788 806 834  
Subdiviziunile Numărul 53 61 68 
Carduri bancare Numărul 65 308 83 939 99 854 
Reţeua de bancomate Numărul 44 56 67 
Reţeua de POS-terminale Numărul 193 163 349 
           
Rata de schimb  MDL/1USD 12.91 11.32 10.4 

indicatori principali  
ai BC “Moldindconbank” S.a.
Standardele Internaţionale de Raportare Financiară
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filialele BC “Moldindconbank” S.a.

DEnUMIREA                       ADRESA                                          TElEFOn

“CEnTRU”
Inclusiv 4 reprezentanţe 
“TElECOMTRAnS”
Inclusiv 4 reprezentanţe
“InVEST”
Inclusiv 2 reprezentanţe
“REMIZ”
Inclusiv 1 reprezentanţă
“OnEST”
“CIOCAnA” 
“STABIl”
“FlACĂRA”
“PREMIUM”
“GARA FEROVIARĂ”
“TElECEnTRU”
“DACIA”
“POŞTA VECHE”
“REnAŞTERE”
“PARIS”
“CUZA VODĂ”
FIlIAlA nR. 2
FIlIAlA nR. 8
FIlIAlA nR. 15
FIlIAlA nR. 16
FIlIAlA nR. 18
IAlOVEnI

1

2

3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

MD-2012, Chişinău, str. Armenească, 38

MD-2112, Chişinău, str. Şciusev, 76A

MD-2044, Chişinău, bd. Moscovei, 14/1

MD-2004, Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 123A

MD-2043, Chişinău, str. Independenţei, 6/1
MD-2075, Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn, 30
MD-2044, Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn, 2
MD-2064, Chişinău, str. Ion Creangă, 49/1
MD-2001, Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 64
MD-2001, Chişinău, str. Aleea Gării, 1
MD-2028, Chişinău, Şoseaua Hînceşti, 53
MD-2060, Chişinău, bd. Dacia, 35
MD-2020, Chişinău, str. Calea Orheiului, 105/1
MD-2005, Chişinău, bd. Renaşterii, 22/1
MD-2051, Chişinău, str. Paris, 47
MD-2072, Chişinău, bd. Dacia, 47/2
MD-2001, Chişinău, str. negruzzi, 10
MD-2025, Chişinău, str. Testimiţanu, 22
MD-2071, Chişinău, str. Alba Iulia, 75
MD-2055, Vatra, str. Ştefan Vodă, 9
MD-2003, Durleşti, str. T. Vladimirescu, 70A
MD-6800, Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 31

(373 22) 576774

(373 22) 576995

(373 22) 434597

(373 22) 576981

(373 22) 661986
(373 22) 350464
(373 22) 426213
(373 22) 595778
(373 22) 540495
(373 22) 274412
(373 22) 721473
(373 22) 532212
(373 22) 467699
(373 22) 221636
(373 22) 754658
(373 22) 530526
(373 22) 274002
(373 22) 224316
(373 22) 759482
(373 22) 615692
(373 22) 587250
(373 268) 27451

38



DEnUMIREA                       ADRESA                                          TElEFOn

CIMIŞlIA
BĂlŢI
Inclusiv 3 reprezentanţe
DROCHIA
ORHEI
Inclusiv 1 reprezentanţă
REZInA
Inclusiv 1 reprezentanţă
DOnDUŞEnI
EDInEŢ
SOROCA
Inclusiv 1 reprezentanţă
STRĂŞEnI
lEOVA
Inclusiv 1 reprezentanţă
GIURGIUlEŞTI
HÎnCEŞTI
BRICEnI
FlOREŞTI
CĂUŞEnI
Inclusiv 1 reprezentanţă
UnGHEnI
TARACLIA
CAHUl
COMRAT

MD-4100, Cimişlia, str. Barbu lăutaru, 3
MD-3100, Bălţi, str. 31 August, 20A

MD-5200, Drochia, str. 31 August, 33
MD-3500, Orhei, str. Vasile lupu, 38A

MD-5400, Rezina, str. 27 August, 2

MD-5102, Donduşeni, str. Ştefan cel Mare, 30
MD-4601, Edineţ, str. Independenţei, 104
MD-3000, Soroca, str. Anatol Popovici, 8

MD-3700, Străşeni, str. Ştefan cel Mare, 125
MD-6301, leova, str. Independenţei, 24

MD-5318, Giurgiuleşti, str. Independenţei, 59
MD-3401, Hînceşti, str. Mihalcea Hîncu, 125
MD-4701, Briceni, str. Independenţei, 36
MD-5000, Floreşti, str. 31 August, 10
MD-4300, Căuşeni, str. Mateevici, 7A

MD-3600, Ungheni, str. Boico, 2A
MD-7400, Taraclia, str. Komsomoliskaia, 9A
MD-3900, Cahul, str. 31 August, 13B
MD-3800, Comrat, str. Tretiakov, 19A

(373 241) 26296
(373 231) 28258

(373 252) 21812
(373 235) 32437

(373 254) 22211

(373 251) 22690
(373 247) 22146
(373 230) 22119 

(373 237) 23339
(373 263) 23780

(373 293) 71310
(373 269) 23201
(373 247) 24839
(373 250) 20170
(373 243) 23345

(373 236) 27303
(373 294) 23666
(373 299) 33825
(373 298) 24002

23
24

25
26

27

28
29
30

31
32

33
34
35
36
37

38
39
40
41
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