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MESAJUL CONDUCERII BĂNCII 

Stimaţi acţionari, parteneri şi clienţi ai Băncii, 
 

Continuînd tendinţa ultimilor ani, BC ”Moldindconbank” S.A. a demonstrat şi în anul 2014 o dezvoltare 

dinamică a activităţii sale. Mai mult ca atît, anul 2014 a constituit pentru Bancă un an plin de succese cu rezultate 

remarcabile pe majoritatea indicatorilor cantitativi şi calitativi, fapt ce demonstrează încă odată capacitatea Băncii 

de a îndeplini cu succes obiectivele strategice prin adaptarea la factorii şi riscurile externe şi a permis 

consolidarea şi mai mult a poziţiei în clasamentul băncilor autohtone.. 

Mediul economic în care a activat BC „Moldindconbank” S.A. a fost unul supus provocărilor interne şi 

externe, economia Moldovei înregistrînd în anul 2014 rezultate mai modeste comparativ cu anul precedent.  

Fiind un intermediar de succes în relaţia economii-investiţii, BC „Moldindconbank” S.A. a reuşit să 

valorifice la maxim oportunităţile create pe parcursul perioadei de relansare economică de după criza din anul 

2009, prin dezvoltarea unei strategii ambiţioase, eficiente şi bine echilibrate de creştere viabilă în toate domeniile 

sale de activitate. Printre obiectivele strategice îndeplinite cu succes în anul 2014 sunt menţinerea ritmului înalt 

de creştere, majorarea cotei de piaţă, creşterea eficienţei băncii şi altele.  

Astăzi, BC „Moldindconbank” S.A. este unul din liderii sistemului bancar din Moldova şi printre cele mai 

mari 100 instituţii bancare din sud-estul Europei, cu una din cele mai dezvoltate reţele de oficii bancare din ţară - 

127 subdiviziuni, situîndu-se ferm printre primele bănci autohtone după majoritatea indicatorilor de volum.  

Astfel, rezultate semnificative au fost înregistrate la capitolul profit net, care a cifrat 397,5 mil. lei, ceea ce 

reprezintă un rezultat record obţinut de vreo bancă din momentul constituirii sistemului bancar naţional, 

înregistrînd o majorare de +31,9% comparativ cu anul precedent,activele +7,6%, portofoliul de credite net 

+17,6%, depozitele peroanelor fizice +22,5%. De asemenea, creştere considerabilă a înregistrat şi capitalul 

Băncii +28,5% (375,5 mil. lei). 

Aceste rezultate poziţionează BC „Moldindconbank” S.A. printre cele mai dinamice şi profitabile bănci din 

sistemul bancar, cu cei mai înalţi indicatori ai eficienţei bancare,  ROA (rentabilitatea activelor) – 3,19% şi ROE 

(rentabilitatea capitalului) – 26,08%, performanţe înalt apreciate de experţi locali (agenţia EVM consulting, revista 

„Bănci şi Profit”) şi internaţionali (revista americană Global Finance, agenţia financiară SeeNews Top100SEE 

etc.), în cadrul diverselor clasamente şi evaluări de specialitate.  

Rezultatele financiare ale Băncii pentru anul 2014 au fost supuse auditului şi confirmate de către 

Compania internaţională de audit „Grant Thornton”. 

Considerăm că Moldindconbank reprezintă actualmente un nume de prestigiu, cu imaginea unei din cele 

mai sigure şi performante instituţii financiare din ţară, obţinută prin crearea şi dezvoltarea relațiilor viabile de 

parteneriat cu societatea şi clienţii săi, bazate pe servicii de calitate, corectitudine, transparenţă şi muncă asiduă 

pentru dezvoltarea economiei şi comunităţii în care trăim.  
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Toate aceste realizări se datorează în primul rînd încrederii celor peste 350.000 de clienţi ai Băncii, 

susţinerii din partea a circa 900 acţionari şi devotamentului celor peste 1100 de angajaţi profesionişti, care 

împreună au reuşit să creeze o bancă eficientă şi modernă, capabilă să răspundă cu succes provocărilor şi 

oportunităţilor contemporane.  

Aducem mulţumiri şi ne exprimăm profund respectul faţă de acţionarii, partenerii, angajaţii şi toţi clienţii 

BC „Moldindconbank” S.A. pentru încrederea şi contribuţia importantă la obţinerea acestor rezultate remarcabile , 

căci doar împreună vom construi un viitor prosper şi „Succes prin generaţii”. 

Valerian Mîrzac                                                                            Leonid Talmaci                              

Preşedinte al Consiliului Băncii                                                   Preşedinte al Comitetului de conducere 
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CONDUCEREA BĂNCII 

 

Consiliul Băncii: 

Valerian Mîrzac - Preşedinte al Consiliului 

Nicolae Curtoglo - Membru al Consiliului 

Constantin Becciev - Membru al Consiliului 

Mariana Durleşteanu - Membru al Consiliului 

Ştefan Munteanu - Membru al Consiliului 

Octavian Nicolaescu - Membru al Consiliului 

Fiodor Iacovlenco - Membru al Consiliului 

Vladimir Ceban - Membru al Consiliului 

 

Comitetul de conducere: 

Leonid Talmaci - Preşedinte al Comitetului de Conducere 

Vitalie Groza - Prim-vicepreşedinte al Comitetului de Conducere 

Alexandru Sveriniuc - Vicepreşedinte al Comitetului de Conducere 

Igor Stratan - Vicepreşedinte al Comitetului de Conducere 

Victor Domenti - Vicepreşedinte al Comitetului de Conducere 

 

Contabil-şef: 

Nadejda Cuharschi - Contabil-şef al Băncii 

 

Comisia de cenzori: 

Afanasie David - Preşedinte al Comisiei de cenzori 

Silvia Negru - Membru al Comisiei de cenzori 
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SCURTE REPERE ISTORICE 

1959 

Banca şi-a iniţiat activitatea în calitate de sucursală a Băncii “Stroibank” a URSS, cu un efectiv de 40 de angajaţi. 

Primul preşedinte al Băncii a fost Alexandru Bolşakov. 

 

1987 

Banca a fost reorganizată în Banca Republicană Moldovenească a Promstroibank-ului din URSS, atribuindu-i-se 

funcţii suplimentare de prestare a serviciilor. 

 

1991 

A fost înfiinţată Moldindconbank în baza Băncii Republicane de Stat pentru Industrie şi Construcţii.  

 

1992 

Banca a obţinut Licenţa generală nr. 21 a BNM pentru efectuarea volumului deplin de operaţiuni bancare. 

 

2000 

Banca a semnat acordul cu compania internaţională – American Express Services Europe LTD privind emiterea 

cardurilor American Express. Moldindconbank este unica bancă din Republica Moldova, care deţine dreptul de a 

comercializa cardurile American Express. 

 

2003 

Moldindconbank este numită de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare „Cea mai bună bancă a 

anului din Moldova” în cadrul Programului de facilitare a comerţului exterior, fiind inclusă în lista celor mai bune 8 

bănci din Europa Centrală şi de Est şi ţările CSI. 

 

Moldindconbank a semnat acordul de colaborare cu Compania Global Refund devenind astfel agent exclusiv al 

companiei pe teritoriul Republicii Moldova în acceptarea cecurilor Tax Free. 

 

Moldindconbank organizează prima Conferinţă Interbancară din Chişinău, destinată problemelor dezvoltării 

pieţelor valutare şi de valori mobiliare internaţionale. 

 

2004 

Moldindconbank a fost nominalizată de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) drept 

„Cea mai activă bancă a anului din Moldova” în cadrul programului „Susţinerea Dezvoltării Comerţului”. 

 

 

2005 

Revista „The Banker” din Marea Britanie a conferit băncii titlul „Banca anului 2005” din Moldova. 

 



8 
 

2006 

Revista financiară americană „Global Finance” a nominalizat Moldindconbank ca „Cea mai bună bancă din 

Moldova” în categoria „Cele mai bune bănci pe pieţele în curs de dezvoltare în regiunea Europei Centrale şi de 

Est”. 

 

2009 

Moldindconbank aniversează 50 de ani de la fondarea băncii. 

Citibank a oferit băncii Moldindconbank premiul de recunoaştere a calităţii pentru anii 2008/2009. 

 

Moldindconbank semnează un acord de împrumut cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 

(BERD) în sumă de 15 milioane dolari SUA pentru finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii (ÎMM). 

2010 

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) oferă un credit în sumă de 6 mln EURO băncii 

Moldindconbank, pentru finanţarea proiectelor de investiţii în eficienţa energetică ale companiilor locale. 

 

Moldindconbank semnează un acord de împrumut pe termen lung în sumă de 15 milioane dolari SUA, oferit de 

banca antreprenorială de dezvoltare FMO (Companie Olandeză de Dezvoltare şi Finanţare).  

 

2011 

Moldindconbank a primit diplomă pentru "DEZVOLTAREA DINAMICĂ". 

Moldindconbank a fost decernată cu certificatul de aur "STANDARDUL DE AUR PENTRU CALITATE". 

Asociaţia Băncilor din Moldova a decorat cu distincţii mai mulţi angajaţi ai Moldindconbank 

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) finanţează business-ul mic în Republica Moldova. 

Moldindconbank a lansat noul sistem de transferuri băneşti - MONEYGRAM. 

Moldindconbank  aniversează 20 ani din data fondării băncii în calitate de societate pe acţiuni. 

Banca Mării Negre pentru Comerţ şi Dezvoltare (BSTDB) îşi consolidează parteneriatul cu Moldindconbank 

pentru a susţine dezvoltarea sectorului IMM din Moldova. 

2012 

Moldindconbank semnează un acord de împrumut pe termen lung în sumă de 20 milioane dolari SUA, oferit de 

banca antreprenorială de dezvoltare FMO (Companie Olandeză de Dezvoltare şi Finanţare). 

 

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) oferă un credit în sumă de 5 milioane euro în 

cadrul  Programului MOREEFF cu scopul de a contribui la eficienţa energetică a sectorului rezidenţial. 
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2013 

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) oferă un credit în sumă de 2,5 milioane euro în 

cadrul  Programului MoSEFF II cu scopul de a contribui la eficienţa energetică. 

 

Moldindconbank a dat în exploatare propriul centru de procesare a tranzacţiilor cu cardurile bancare, bazat pe 

tehnologia „host-to-host”. 

 

Moldindconbank a devenit liderul pieţei bancare autohtone după eficienţa activităţii bancare şi siguranţă, ocupînd 

primul loc în clasamentele naţionale.  

 

2014 

BC Moldindconbank S.A. a fost desemnată cea mai bună bancă din Moldova, de către prestigioasa revistă 

americană Global Finance, în raitingul anual World Best Emerging Market Banks in Central and Eastern Europe. 

 

BC Moldindconbank S.A. este recunoscută drept “Cea mai activă bancă a anului 2013 din Moldova în cadrul 

programului de susţinere şi dezvoltare a comerţului” (Trade Facilitation Programme), organizat de către Banca 

Europeană pentru Reconstrucţie (BERD). 

 

BC Moldindconbank S.A. a devenit prima Bancă din Republica Moldova, care a lansat pentru clienţi serviciul 

„Bancassurance". 

BC Moldindconbank S.A. a celebrat 55 ani de la fondarea băncii în cadrul unui eveniment festiv organizat la 

„Teatrul de Vară” alături de peste 6 000 de clienţi. 

 

BC Moldindconbank S.A. a devenit prima Bancă din Republica Moldova, care a lansat serviciul Cash-in la 

bancomatele sale. 

 

BC Moldindconbank S.A. a fost inclusă în top 100 (locul 86) cele mai mari bănci din sud-estul Europei conform 

clasamentului TOP 100 SEE-2014 elaborat de agenţia financiară internaţională SeeNews. 

 

BC Moldindconbank S.A. şi-a extins reţeaua teritorială cu încă o agenţie nouă (com. Coşniţa, raionul Dubăsari), 

astfel asigurîndu-şi prezenţa în toate raionale Republicii Moldova. 

 

2015 

Preşedinte al Comitetului de conducere al BC Moldindconbank S.A. devine Leonid Talmaci, primul Guvernator al 

Băncii Naționale a Moldovei. 

 

BC Moldindconbank S.A. - cea mai eficientă bancă în 2014, conform studiului elaborat de către Agenţia de 

Consultanţă Investiţională EVM Consulting. 

Pentru al doilea an consecutiv BC „Moldindconbank” S.A. este desemnată drept „Cea mai bună bancă din 

Moldova” de către prestigioasa revistă americană Global Finance. 
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RAPORTUL CONDUCERII PENTRU ANUL 2014 

MEDIUL DE ACTIVITATE AL BĂNCII 

 

Situaţia macroeconomică internă şi externă 

 

În anul 2014, Republica Moldova a obţinut rezultate relativ „bune” în contextul provocărilor interne şi 

externe cu care s-a confruntat. 

După creşterea record a produsului intern brut (PIB) de 9,4%, în termeni reali, din anul 2013, în anul 

2014, PIB-ul, în valoare nominală a însumat 111 501 mil. lei, în creştere cu 4,6% faţă de anul precedent. 

Valoarea adăugată brută produsă în sectorul de bunuri s-a majorat, în anul 2014 cu 7,7% în raport cu anul 

anterior, influențând pozitiv (+2,0%) evoluţia produsului intern brut. Valoarea adăugată brută produsă în 

agricultură, economia vânatului, silvicultură, pescuit, piscicultură și industrie a depășit realizările anului precedent 

respectiv cu 8,2% și 7,2%. Contribuţia sectorului de bunuri la formarea produsului intern brut a constituit în 

perioada de referință 26,9%. 

Valoarea adăugată brută produsă în sectorul de servicii s-a majorat comparativ cu anul precedent cu 

4,2%, contribuind la sporirea produsului intern brut cu 2,4%. 

Indicele volumului producţiei industriale în anul 2014 în raport cu anul 2013 a constituit 107,2%. 

Majorarea volumului producţiei industriale a fost determinată de creşterea volumului producţiei în industria 

extractivă cu 2,2% şi în industria prelucrătoare cu 7,8%. 

Producţia globală agricolă obţinută în gospodăriile de toate categoriile în anul 2014, conform estimărilor 

preliminare, a constituit (în prețuri curente) 14 314 mil. lei sau 108,2% (în preţuri comparabile) faţă de anul 2013. 

Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creşterea producţiei vegetale cu 10,4%, producţia 

animalieră a crescut cu 4,0%. 

Conform datelor operative ale Biroului Naţional de Statistică, exporturile de mărfuri realizate în anul 2014 

au totalizat la 2 339,5 milioane dolari SUA, volum inferior celui înregistrat în anul 2013 cu 3,7%. Importurile de 

mărfuri au evoluat la 5 317,0 milioane dolari SUA, volum inferior cu 3,2% comparativ cu anul 2013. Balanţa 

comercială s-a soldat cu un deficit de 2 977,4 milioane dolari SUA sau cu 86,7 milioane dolari SUA - mai mic faţă 

de cel înregistrat în anul 2013. 

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în anul 2014, comparativ cu anul 2013, relevă reducerea livrărilor 

către Federaţia Rusă (-32,9%), Ucraina (-22,2%), Turcia (-17,7%), Polonia (-24,4%), Noua Zeelandă (-

36,0%),Georgia (-12,7%), Irak (-21,8%) şi Cipru (-21,1%), care a influenţat scăderea pe total exporturi cu 12,5%. 

În acelaşi timp s-au majorat exporturile către Italia (+31,4%), Belarus (+49,1%), Germania (+21,6%), România 

(+5,6%), Statele Unite ale Americii (+27,0%), Letonia (de 2,3 ori), Liban (de 4,8 ori), Egipt (de 22,2ori), 

Kazahstan (+15,4%), Bulgaria (+16,3%), Republica Cehă (+16,7%), Austria (+24,1%), Olanda (+29,9%), 

Pakistan (de 4,1 ori), Indonezia (de 3,5 ori), Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (+2,6%), 

Elveţia(+3,0%), Franţa (+6,0%), Grecia (+5,5%), Lituania (+9,8%), Belgia (+35,6%) şi China (+25,9%). Această 

creştere a atenuat diminuarea pe total exporturi cu 9,4%. 

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări în anul 2014, comparativ cu anul 2013, denotă micşorarea livrărilor 

din Ucraina (-17,1%), Turcia (-21,0%), Federaţia Rusă (-9,0%), Belarus (-20,4%), Israel (-50,8%), Austria (-
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13,9%),Ungaria (-14,7%), Franţa (-7,7%), Kazahstan (-16,6%) şi Vietnam (-15,6%), care a condus la diminuarea 

pe total importuri cu 6,9%.Totodată au fost înregistrate creşteri la importurile din România (+11,2%), Germania 

(+7,9%), Brazilia(de 2,6 ori), Polonia (+9,2%), Japonia (+22,7%), Italia (+1,8%), Statele Unite ale Americii 

(+3,8%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+10,4%), Olanda (+14,7%), Coreea de Sud (+14,1%), 

Serbia (+24,7%) şi Uzbekistan (+58,1%). 

Cîştigul salarial nominal mediu brut al unui salariat din economia naţională în luna decembrie 2014 a 

constituit 4865,4 lei sau cu 13,7% mai mult faţă de luna decembrie 2013. În sfera bugetară câştigul salarial mediu 

a constituit în luna decembrie 2014 – 4000,4 lei (+14,4% faţă de luna decembrie 2013), iar în sectorul real al 

economiei– 5233,5 lei (+13,7%). 

Numărul şomerilor, estimat conform definiţiei Biroului Internaţional al Muncii, în 2014, a fost de 47,5 mii, 

fiind cu 15,6 mii mai mic faţă de 2013. 

În anul 2014, rata anuală a inflaţiei a constituit 4,8 la sută, fiind cu 0,1 puncte procentuale inferioară celei 

din anul precedent. Evoluţia descendenţă s-a datorat diminuării presiunilor din partea preţurilor la produsele 

alimentare şi a preţurilor reglementate. Atît rata anuală a inflaţiei, cît şi cea a inflaţiei de bază s-au încadrat în 

intervalul de variaţie de ±1.5 puncte procentuale de la ţinta de 5,0 la sută, stabilită conform Strategiei politicii 

monetare a Băncii Naţionale a Moldovei pe termen mediu.  

Remitenţele de peste hotare, unul din stimulii principali al cererii interne şi ofertei de valută, au marcat 

pentru anul 2014 un volum de 1 613 mil. USD majorîndu-se cu 4 mil. USD (+0,2%) faţă de perioada similară a 

anului precedent, ajungînd practic la valoarea maximă a acestui indicator din anul 2008 (1 660 mil USD). 

Pe parcursul anului 2014 cursul de schimb al monedei naţionale s-a depreciat cu 19,6% faţă de dolarul 

SUA şi cu 5,7% faţă de Euro. Principalii factori care au determinat deprecierea monedei naţionale au fost cele 

legate de destabilizarea situaţiei economice şi politice din regiune, în special din Ucraina şi Rusia.  

La finele anului 2014 activele oficiale de rezervă ale BNM au constituit 2 156,6 mil. USD, în scădere în 

decursul anului cu 663,7 mil. USD (-23,5%), ceea ce este determinat de acţiunile BNM de menţinere a stabilităţii 

monedei naţionale.  

Anul 2014 a fost unul crucial pentru relaţiile bilaterale dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. 

Acestea au atins un nou nivel calitativ în urma semnării Acordului de Asocierea cu UE şi a liberalizării regimului 

de vize. Acordul de Asociere, care presupune crearea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător cu UE, a 

adus deja primele rezultate: pe parcursul anului 2014 exporturile moldovenești spre UE au crescut cu 9,6%, 

ponderea UE în total exporturi majorându-se până la 53% în 2014.  

 

Evoluţia pieţei bancare  

 

Sistemul bancar este unul dintre cei mai importanţi piloni ai economiei unei ţări, reprezintînd veriga de 

legătură dintre ramurile economiei, a căror activitate influenţează situaţia economică, socială şi politică a unui 

stat, totodată contribuind şi la creşterea bunăstării populaţiei. Un sistem bancar sănătos constituie o condiţie 

primordială pentru creşterea economică continuă. 

 În condiţiile evoluţiei macroeconomice mai lente din anul 2014, comparativ cu anul 2013, sectorul bancar 

a reuşit să demonstreze rezultate pozitive în ceea ce priveşte creşterea indicatorilor cantitativi şi calitativi ai 

sistemului bancar.  
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Astfel, pe parcursul anului 2014, activele sistemului bancar au totalizat 97 584,4 mil. lei în creştere cu 21 

400,4 mil. lei (+28,1%). Această majorare se datorează în special creşterii numerarului şi echivalentului de 

numerar cu 5 341,5 mil. lei, (+21,93%) şi a poziţiei „alte active” cu 17 070,3 mil. lei, (+2 390%). 

Totodată portofoliul brut de credite s-a micşorat cu 1 335,3 mil. lei (-3,2%), cifrînd 40 842 mil. lei. Această 

scădere a fost determinată de diminuarea creditelor acordate comerţului cu 3 448,4 mil. lei, creditelor acordate 

organizaţiilor necomerciale 111,5 mil. lei, creditelor acordate industriei alimentare cu 74,8 mil. lei.  

În dependenţă de moneda creditului portofoliului de credite s-a înregistrat următoarea structură: credite 

acordate în MDL - 60,2%, EUR - 24,2%, USD - 15,6%. În dependenţă de tipul debitorului, ponderea semnificativă 

este deţinută de creditele acordate persoanelor juridice rezidente - 84,7%. În urma analizei structurii portofoliului 

de credite pe ramuri, concludem cele mai multe credite sunt acordate comerţului - 32,9%, industriei alimentare - 

9,8%, credite de consum - 7,4%, credite acordate industriei productive - 7,4%. 

Depozitele sistemului bancar la finele anului 2014, au constituit 65 462,5 mil. lei, în creştere cu 13 572,6 

mil. lei (+26,2%) în comparaţie cu anul 2013. Această creştere a fost condiţionată de majorarea depozitelor in 

valută, la termen, cu 8 131,0 mil. lei (+50,1%), în mare parte pe seama deprecierii valutei naţionale. 

La 31 decembrie 2014 datoriile sistemului bancar au constituit 85 153,0 mil. lei, în creştere cu 20 400,0 

mil. lei, (+31,5%) comparativ cu anul precedent.  

Profitul net al sectorului bancar autohton a constituit în anul 2014 suma de 778,2 mil. lei – ceea  ce 

reprezintă doar 76,3% din valoarea înregistrată în 2013. Aportul profitului în capitalul băncilor  autohtone le-a 

permis acestora creşterea capitalului acţionar total cu 8,8%. Este de menţionat faptul că jumătate din beneficiul 

global al sistemului bancar, îi revine BC „Moldindconbank” S.A. 

Profiturile în scădere au influenţat negativ indicatorii de eficienţă a activităţii sistemului bancar, astfel 

încât ROA (rentabilitatea activelor) s-a diminuat de la 1,6% în 2013 până la 0,9% în 2014, pe când ROE 

(rentabilitatea capitalului) a scăzut de la 9,4% până la 6,4%. Excepţie de la dinamica negativă a constituit marja 

netă a dobânzii care în anul 2014 a rămas la nivelul anului precedent, înregistrând valoarea de 3,9%.   

Capitalul sectorului bancar a însumat 12 431,4 mil. lei, în creştere cu 1 000,4 mil. lei (+8,8%). 

 

PERFORMANŢELE FINANCIARE 

Structura şi dinamica activelor, obligaţiunilor şi capitalului 

 

Pe parcursul anului 2014, BC „Moldindconbank” S.A. a obţinut rezultate remarcabile pe majoritatea 

indicatorilor cantitativi şi calitativi, fapt ce demonstrează încă odată capacitatea Băncii de a îndeplini cu succes 

obiectivele strategice prin adaptarea la factorii şi riscurile externe şi a permis consolidarea şi mai mult a poziţiei în 

clasamentul băncilor autohtone.  

Performanţele Băncii pentru anul 2014, s-au evidenţiat în primul rînd prin creşterea indicatorilor de volum 

şi menţinerea poziţiei de lider pe indicatorii de eficienţă.  

Astfel, activele totale ale BC „Moldindconbank” S.A. la 31 decembrie 2014, au constituit 13 264,2 mil. lei, 

în creştere cu 443,1 mil. lei (+3,5%) comparativ cu anul 2013. Portofoliul de credite net, s-a majorat cu 1 284,8 

mil. lei (+17,6%) comparativ cu anul precedent, înregistrînd o valoare record de 8 590,9 mil. lei, în timp ce 

portofoliul de credite total pe sistemul bancar autohton s-a diminuat considerabil. Mijloacele băneşti şi conturile la 
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Banca Naţională au sporit cu 135,1 mil. lei (+7,6%), însumînd la finele anului 2014 valoarea de 1 911,6 mil. lei. 

Totodată, la sfîrşitul anului 2014, conturile curente şi depozitele băncilor s-au diminuat cu 1 151,6 mil. lei             

(-50,8%), atingînd valoarea de 1 113,6 mil. lei, fapt ce a contribuit la creşterea activelor Băncii cu doar 3,5 %, 

(vezi figura 1). 

 Figura 1 / Chart 1 

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

 

 

Conform situaţiei poziţiei financiare, datoriile BC „Moldindconbank” S.A. la finele anului 2014 au 

constituit 11 570,6 mil. lei, în creştere cu 67,6 mil. lei comparativ cu finele anului 2013. Împrumuturile atrase de 

Bancă s-au majorat cu 142,3 mil. lei (+9,4%) comparativ cu anul 2013, însumînd un total de   1 657 mil. lei, la 31 

decembrie 2014. În perioada analizată datoriile către clienţi au constituit 8 888,5 mil. lei, în creştere cu 87,4 mil. 

lei în comparaţie cu anul precedent.  

Totodată, pe parcursul anului 2014 datoriile către bănci s-au diminuat cu 153,1 mil. lei (-14,8%) 

constituind la finele anului suma de 881,1 mil. lei, (vezi figura 2). 

 

 

 

 

 

 

2012 2013 2014

Alte active

Credite net

Valori mobiliare

Conturi curente şi
depozite la bănci

Mijloace băneşti şi
conturi la Banca
Naţională

13 264 162 
12 821 060 

8 584 617 
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Figura 2 / Chart 2 

Evoluţia obligaţiunilor (mii lei) / Evolution of liabilities (thousands MDL) 

 

 

La sfîrşitul anului 2014, capitalul acţionar a constituit 1 693,6 mil. lei, în creştere cu 375,5 mil. lei 

(+28,5%), comparativ cu valoarea raportată la finele anului 2013. Această creştere a fost condiţionată de 

majorarea profitului nerepartizat cu 338,4 mil. lei (+63,1%). Capitalul social al Băncii a constituit 494,5 mil. lei, 

valoare înregistrată şi la finele anului 2013, (vezi figura 3). 

Figura 3 / Chart 3 

Structura Capitalului / Equity structure  

la 31 decembrie 2014, % 

 

 

2012 2013 2014

Alte datorii

Datorii privind impozitul

Datorii către clienţi

Alte împrumuturi

Datorii către bănci

37.5% 

20.7% 
1.1% 

40.7% 

Acţiuni ordinare

Rezerve prevăzute de
statut

Capital suplimentar

Rezerve din reevaluare

Profit nerepartizat

11 570 579 11 502 953 

7 565 104 
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Rezultatele financiare ale băncii şi rentabilitatea 

 

Pe parcursul anului 2014 BC ”Moldindconbank” S.A. a obţinut venituri în valoare de 1 349,4 mil. lei, ceea 

ce reprezintă cu 169,2 mil, lei (+14,3%) mai mult faţă de anul precedent. Cheltuielile au însumat 951,9 mil. lei 

înregistrînd o creştere de 72,9 mil. lei (+8,3%) în comparaţie cu finele anului 2013. Astfel, la 31 decembrie 2014, 

profitul net al Băncii a constituit 397,5 mil. lei – rezultat record obţinut de vreo bancă din momentul constituirii 

sistemului bancar naţional, fiind în creştere cu 96,2 mil. lei (+31,9) comparativ cu anul precedent. 

Figura 4 

Evoluţia profitului net, veniturilor şi cheltuielilor (mii lei) 
Evolution net profit, income and expenses (thousands MDL) 

 

Din suma totală a veniturilor, 990,4 mil. lei (73,4%) revine veniturilor din dobînzi care au sporit cu 138,0 

mil. lei (+16,2%). Concomitent cheltuielile privind dobînzile au însumat 503,2 mil. lei înregistrînd o creştere de 

14,0 mil. lei (+2,9%) în comparaţie cu finele anului 2013, prin urmare veniturile nete din dobînzi au constituit 

487,2 mil. lei fiind cu 124,0 mil. lei (+34,2%) mai mari faţă de anul precedent, (vezi figura 4). 

Tendinţa pe piaţa monetară de majorare a ratelor dobînzilor înregistrată la finele anului 2014 a influenţat 

majorarea marjei nete a dobînzii cu 0,35 p.p. cifrînd la finele anului valoarea de 4,71%. 

Veniturile din comisioane au constituit 187,5 mil, lei majorîndu-se cu 33,7 mil. lei (+21,9%) pe parcursul 

anului 2013. 

 

 

918,774 

1,180,277 

1,349,442 

746,583 

879,004 
951,925 

172,191 

301,273 
397,517 

2012 2013 2014

Venituri / Income Cheltuieli / Expenses Profit net / Net Profit
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Structura veniturilor Băncii este redată în figura 5: 

Figura 5 

Structura veniturilor (mii lei) / Income structure (thousands MDL) 

 
 

În anul 2014, cheltuielile privind comisioanele au sporit cu 5,7 mil. lei (+26,6%), comparativ cu anul 2013 

însumînd la 31 decembrie 2014 valoarea de 27,3 mil. lei. În rezultat veniturile nete din comisioane acumulate de 

bancă la finele anului 2014 au crescut cu 28,0 mil. lei (+21,2%) comparativ cu perioada similară a anului 

precedent. 

Totodată, în anul 2014, Banca a înregistrat pierderi din deprecierea activelor în valoare de 55,3 mil. lei, în 

creştere cu 1,4 mil. lei (+2,6%) faţă de anul precedent. 

La finele anului 2014, cheltuielile neaferente dobînzilor au constituit 314,0 mil. lei în creştere cu 36,0 mil. 

lei (+12,9%) în comparaţie cu finele anului 2013. Această majorare se datorează sporirii cheltuielilor generale şi 

administrative cu 59,9 mil. lei pe parcursul anului 2014. 

Structura cheltuielilor Băncii este redată în figura 6: 

 

 

 

   

649,123 
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Venituri din comisioane / Fee
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Venituri din dobînzi/ Interest
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Figura 6 

Structura cheltuielilor (mii lei) / Expenses structure (thousands MDL) 

 
 

Majorarea profitului a permis îmbunătăţirea indicatorilor de eficienţă a Băncii astfel încît rentabilitatea 

activelor (ROA) la finele anului 2014 a constituit 3,19% fiind în creştere cu 0,25 p.p. faţă de anul precedent. De 

asemenea s-a majorat şi rentabilitatea capitalului acţionar (ROE) cu 0,3 p.p. pînă la 26,08% la finele anului 2014. 

De menţionat că BC „Moldindconbank” S.A. a ocupat primul loc pe sistemul bancar pe indicatori de eficienţă 

ROA şi ROE.  

Figura 7 

Evoluţia indicatorilor de eficienţă, %  

 
 

17,170 36,400 52,153 
100,108 

53,840 55,266 

248,593 277,989 
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Cheltueli aferente dobînzilor /
Interest and similar expenses
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comisioanele / Fee and
commissions expenses
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Administrative expenses
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25.78 26.08 

2.29 
2.94 3.19 5.10 4.36 4.71 
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ROE ROA Marja netă a dobînzii
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MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 

Cheia succesului în lumea contemporană de afaceri este utilizarea eficientă a tuturor resurselor, 

îndeosebi a resurselor umane. 

Investiţiile în personal şi obţinerea unor randamente înalte reprezintă scopul de bază în domeniul 

resurselor umane. Anul 2014 este marcat de aprobarea şi implementarea documentului de bază care vizează 

dezvoltarea Băncii în acest domeniu - Politica de resurse umane. În acest act normativ cheie sunt stabilite 

principiile şi direcţiile de bază în dezvoltarea şi consolidarea potenţialului uman cu menţinerea unui grad înalt de 

profesionalism al colectivului Băncii. 

Efectivul de salariaţi la finele anului 2014 a constituit 1148 persoane, faţă de 1063 angajaţi în 2013, 

creşterea cu 85 de unităţi fiind motivată de extinderea reţelei Băncii şi majorarea volumului de lucru. Structura 

angajaţilor după nivelul de calificare profesională denotă un potenţial înalt, şi anume: dispun de studii superioare 

- 899 angajaţi sau 79,0 %, inclusiv masterat – 149 persoane sau 13,0 %, studii medii de specialitate – 166 

angajaţi sau 15,0 %. 

Analiza structurii personalului demonstrează o corelare optimă a angajaţilor în funcţie de criteriile vârstă 

şi experienţă. Astfel, 814 persoane sau 71 % sunt la cea mai productivă vârstă de până la 40 ani. Angajaţii cu 

experienţă de muncă mai mult de 5 ani constituie 544 persoane sau peste 48%. 

Politica de resurse umane prevede înaintarea la funcţii de conducere a angajaţilor în primul rând din 

cadrul Băncii, astfel din rezerva de personal au fost înaintate 19 persoane la posturi de conducere, adică 60,0% 

din totalul persoanelor angajate în 2014 în funcţii de conducere. 

Scopul principal în domeniul resurselor umane, constă în obţinerea randamentului maxim din investiţiile 

în personal. 

Ca şi orice angajator, BC „Moldindconbank” S.A. tinde spre creşterea productivităţii muncii angajaţilor săi 

şi obţinerea unor rezultate înalte, inclusiv prin intermediul politicilor de motivare care au fost demarate şi 

implementate cu succes pe parcursul ultimilor ani. Astfel în 2014, concomitent cu sistemul de motivare şi 

normare a angajaţilor filialelor, au fost evaluate în premieră performanţele angajaţilor Băncii centrale reieşind din 

analiza nivelului de satisfacţie a filialelor de suportul acordat de către subdiviziunile Băncii centrale. În aşa mod a 

fost încheiată prima etapă de implementare a sistemului de motivare pentru colaboratorii aparatului central. 

Actualmente a fost demarată etapa a II-a a sistemului de motivare – introducerea indicatorilor cheie de 

performanţă pentru fiecare subdiviziune şi angajat al Băncii centrale. 

În anul 2014 BC „Moldindconbank” S.A. a continuat să investească şi să-şi valorifice capitalul uman prin 

instruirea şi dezvoltarea personalului. Formarea profesională a angajaţilor a fost realizată prin seminare şi cursuri 

de instruire desfăşurate în ţară şi peste hotare la care au participat 535 angajaţi, din care 7 persoane au fost 

instruite în străinătate. 

O atenţie sporită a fost acordată formării profesionale iniţiale a candidaţilor la angajare. În cadrul centrului 

de instruire al Băncii au fost pregătite 240 persoane. 

Un rol deosebit l-a avut seminarul cu tematica „Sistemul de Control intern în instituţiile bancare”, condus 

de lectorul-invitat de la Institutul Bancar Român, care a familiarizat managementul subdiviziunilor Băncii cu cele 

mai bune practici europene din domeniul Controlului intern în instituţiile bancare, astfel au fost instruite circa 80 

de persoane în acest domeniu. 
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Direcţiile de dezvoltare în domeniul resurselor umane pe viitor vor fi orientate spre implementarea Politicii 

de resurse umane, care a fost aprobată de Consiliul Băncii, spre implementarea managementului prin obiective, 

automatizarea proceselor, universalizarea lucrătorilor la ghişeu, instruirea continuă a personalului, perfecţionarea 

sistemului de motivare şi consolidarea culturii corporative. 

 

PREVENIREA ŞI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR ŞI FINANŢĂRII TERORISMULUI 

În scopul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, BC „Moldindconbank” S.A. 

respectă actele normative naţionale în vigoare şi standardele internaţionale.  

În acest sens, BC “Moldindconbank” S.A. a elaborat şi a implementat acte normative interne de prevenire şi 

combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului, asigurând actualizarea şi perfecţionarea continuă  a 

acestora. Astfel Banca dispune de Regulamentul intern privind normele de prevenire şi combatere a spălării 

banilor, precum şi proceduri interne privind identificarea clienţilor.  

Documentele normative interne conţin atât descrierea noţiunilor generale şi a responsabilităţilor în 

domeniul dat, cât şi stabilirea de politici şi proceduri de identificare a persoanelor fizice şi juridice şi a 

beneficiarului efectiv – regulile „Cunoaşte-ţi clientul”. De asemenea, sunt stabilite şi proceduri de detectare şi 

raportare a operaţiunilor suspecte, limitate şi în numerar şi este prevăzută deţinerea şi păstrarea informaţiei şi 

asigurarea controlului intern in domeniul dat.  

O atenţie sporită se acordă identificării clienţilor Băncii şi monitorizării continue a relaţiei de afaceri cu 

aceştia astfel încît banca să cunoască cine este clientul său, precum şi natura şi scopul activităţii economice a 

clientului. La deschiderea contului de către persoane fizice şi juridice se completează chestionarul care conţine 

toată informaţia despre client.  Banca nu deţine conturi anonime sau conturi pe nume fictive, şi nu stabileşte 

relaţii de afaceri până nu identifică clientul. 

În sensul identificării riscurilor potenţiale de spălare de bani şi/sau finanţare a terorismului, care necesită 

măsuri şi control permanent, este efectuată abordarea bazată pe risc a clientelei. Această abordare este 

exprimată prin stabilirea de anumite criterii de atribuire a gradului de risc clienţilor în dependenţă de mai mulţi 

factori: tipul clientului, factorul geografic, produsele bancare care le deţine precum şi genul de activitate 

desfăşurat. În dependenţă de gradul de risc atribuit se efectuează monitorizarea tranzacţiilor clienţilor.  

În conformitate cu  legislaţia în vigoare, în bancă este numită o persoană responsabilă şi există secţia 

specializată independentă responsabilă de conformarea cu normele de prevenire a spălării banilor proveniţi din 

acţiuni ilegale (criminale) şi finanţării terorismului. Totodată, în fiecare filială a Băncii este numită prin ordin o 

persoană responsabilă de respectarea normelor în acest domeniu. Controlul intern prevede proceduri de 

evidenţă şi păstrare a datelor şi documentelor referitoare la identificarea clienţilor şi tranzacţiilor acestora în 

decurs de 5 ani. 

Conform Legii 190-XVI băncile comerciale din RM sunt obligate să informeze Centrul Naţional 

Anticorupţie (CNA) despre toate operaţiunile suspecte, limitate şi în numerar. Sistemul informaţional existent al 

Băncii permite depistarea şi fixarea tranzacţiilor suspecte /limitate/ cu numerar în regim automatizat. Totodată 

sistemul oferă posibilitatea de a sista tranzacţiile persoanelor şi entităţilor implicate în activităţi teroriste în baza 

listelor specializate primite de la organele abilitate.  
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Pentru detectarea operaţiunilor suspecte, banca se conduce de prevederile Ghidului activităţilor sau 

tranzacţiilor suspecte aprobat de CNA. Banca raportează toate tranzacţiile în/din adresa ţărilor sau zonelor off-

shore; ţărilor care nu dispun de norme contra spălării banilor şi finanţării terorismului sau dispun de norme 

inadecvate în acest sens; ţărilor care reprezintă un risc sporit datorită nivelului înalt de infracţionalitate şi corupţie; 

ţărilor în care pot avea loc fabricarea ilegală a substanţelor narcotice; ţărilor necooperante şi cu risc sporit în 

spălarea banilor şi finanţarea terorismului.  

În scopul conformării normelor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului, a 

eficientizării activităţii şi neadmiterii încălcărilor şi abaterilor legate de executarea Legii 190-XVI din 26.07.2007, 

pe parcursul anului 2014 au fost organizate mai multe seminare cu responsabilii de aplicarea Legii 190-XVI din 

26.07.2007 în scopul instruirii referitor la aspectele prevenirii şi combaterii spălării banilor, politicii „Cunoaşte-ţi 

clientul”, monitorizarea continuă a tranzacţiilor acestora. 

 

MANAGEMENTUL RISCURILOR 

Principii generale de management al riscurilor 

Managementul riscurilor bancare este considerat un element esenţial al strategiei de dezvoltare a Băncii. 

Organele de conducere ale Băncii pun accent constant pe necesitatea de a gestiona ameninţările sau de a 

fructifica oportunităţile spre beneficiul Băncii. Managerii subdiviziunilor responsabile de gestiunea riscurilor nu se 

limitează doar la tratarea de fiecare dată a consecinţelor unor evenimente care s-au produs dar au adoptat pe 

parcurs un stil de management reactiv ceea ce înseamnă că se implementează anticipat măsurile necesare 

pentru minimizarea riscurilor suportate de către Bancă  contribuind astfel la minimizarea pierderilor înregistrate 

de aceasta şi maximizarea indicilor de rentabilitate.  

Managementul riscurilor facilitează realizarea eficientă şi eficace a obiectivelor Băncii. În mod evident 

cunoaşterea ameninţărilor permite o ierarhizare a acestora în funcţie de eventualitatea materializării lor de 

amploarea impactului asupra obiectivelor şi de costurile pe care le presupun măsurile menite de a reduce 

şansele de apariţie sau de a limita efectele nedorite. De asemenea revizuirea periodică a riscurilor conduce la 

eficientizarea utilizării resurselor şi la realocări ale acestora în concordanţă cu modificarea ierarhiilor şi implicit a 

priorităţilor activităţii Băncii.   

Totodată managementul riscurilor asigură condiţiile de bază pentru un control intern eficient.  Controlul 

intern este ansamblul măsurilor stabilite de conducerea Băncii pentru a se obţine asigurări rezonabile că 

obiectivele vor fi atinse  iar managementul riscurilor este unul din mijloacele importante prin care se realizează 

acest lucru deoarece managementul riscurilor urmăreşte tocmai gestiunea ameninţărilor ce ar putea avea 

impact negativ asupra obiectivelor Băncii. 

Managementul riscurilor se efectuează permanent şi presupune 4 etape de bază:  

- Identificarea riscurilor;  

- Evaluarea riscurilor;  

- Monitorizarea riscurilor;  

- Controlul / reducerea riscurilor.   
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Identificarea riscurilor constituie primul pas în construirea profilului riscurilor băncii. Banca acordă o 

atenţie deosebită atât riscurilor curente cu care se confruntă în activitatea sa la momentul de faţă cât şi celor 

viitoare aferente atât activităţii Băncii precum şi mediului economic politic şi social.   Riscurile nu sunt identificate 

prin impactul lor asupra obiectivelor dar în raport cu obiectivele ale căror realizare este afectată de materializarea 

lor.   

Pentru identificarea riscurilor aferente activităţii sale Banca combină următoarele abordări: 

- Autoapreciere – managerii diferitor niveluri identifică permanent riscurile aferente activităţii 

subdiviziunilor lor   

- Brainstorming – în scopul identificării sistematice atât a riscurilor financiare cât şi celorlalte riscuri 

inclusiv riscurile politice tehnologice de competiţie şi ale proceselor interne.  

- Analiza scenariilor de testare la stres – elaborarea diferitor scenarii de risc şi testări ale acestora la 

stres proces în cadrul căreia sunt antrenate toate subdiviziunile Băncii care au tangenţe cu gestionarea riscurilor.  

Evaluarea riscurilor constă în parcurgerea următoarelor etape:  

 evaluarea probabilităţii de materializare a riscului identificat (acesta poate avea o frecvenţă înaltă 

medie sau scăzută);  

 evaluarea impactului asupra obiectivelor în cazul în care riscul s-ar materializa (major mediu  

nesemnificativ);  

 evaluarea expunerii la risc ca o combinaţie între probabilitate şi impact prin intermediul unei matrici 

(în cazul probabilităţii înalte de materializare a unui eveniment de risc cu un impact major – Banca 

urmează să întreprindă măsurile necesare pentru a evita riscul respectiv în cazul probabilităţii mici 

de materializare a evenimentului cu un impact nesemnificativ – riscul se acceptă în celelalte cazuri 

riscul se controlează).   

Monitorizarea riscurilor constituie procesul care asigură faptul ca profilul de risc al Băncii rămâne 

permanent in conformitate cu apetitul său la risc şi asigură controlul respectării limitelor stabilite pentru toate 

tipurile şi poziţiile de risc. Rezultatele procesului de monitorizare se reflectă în rapoartele interne de risc către 

structura de conducere a Băncii.   

Controlul / reducerea riscurilor urmăreşte derularea procesului de administrare a riscurilor în condiţii 

de eficienţă precum şi obţinerea de informaţii corecte relevante şi complete necesare formulării deciziilor de către 

organele competente şi are la bază următoarele principii:  

 evaluarea sistematică a riscurilor având în vedere atât interdependenţele dintre acestea cât şi efectele 

evoluţiei acestora în situaţii de criză;  

 menţinerea unui circuit eficient al informaţiilor şi documentelor referitoare la identificarea  evaluarea 

monitorizarea riscurilor la nivelul întregii Bănci;  

 evaluarea sistematică a aplicării procedurilor stabilite pentru administrarea riscurilor şi după caz  

corectarea deficienţelor constatate.  

Riscul de credit 

Riscul de credit este riscul înregistrării de pierderi ca urmare a neonorării de către o contrapartidă a 

obligaţiei scadente în conformitate cu termenii contractuali iniţiali.  
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Politicile specifice de estimare şi menţinere a controlului asupra riscului de credit sunt: 

 Limitarea concentrărilor de risc în cadrul unui segment de activitate economică prin stabilirea limitelor 

pe ramuri şi acordarea creditelor în diferite ramuri ale economiei naţionale; 

 Limitarea concentrărilor de risc de credit prin stabilirea unui plafon maxim al datoriei unui debitor sau 

grup de debitori ce acţionează în comun corelat cu Legislaţia în vigoare;  

 Diversificarea portofoliului de credite stabilirea limitelor de competenţă pe filiale la acordarea creditelor 

pe tipuri de produse pe tipuri de asigurare pe tipuri de clienţi etc.; 

 Monitorizarea continuă şi actualizarea tuturor procedurilor şi proceselor interne dezvoltarea 

mecanismelor de control şi administrare a portofoliilor inclusiv pentru identificarea şi administrarea 

creditelor neperformante şi pentru realizarea unor ajustări de valoare şi constituirea unor provizioane 

adecvate; 

 Dispunerea de procese clar stabilite şi bine definite privind aprobarea noilor credite modificarea 

clauzelor contractuale reînnoirea şi refinanţarea celor existente; 

 Generarea scenariilor de stres prin intermediul cărora portofoliul de credit al Băncii este modelat 

pentru a observa potenţialele pierderi în diferite situaţii de criză. 

Riscul operaţional 

Riscul operaţional reprezintă riscul pierderilor directe sau indirecte care rezultă din procese interne 

inadecvate sau eşuate şi din cauza unor persoane sau evenimente externe.   

Sistemul estimării riscului operaţional este partea componentă a procesului administrării riscului Băncii 

iar pentru funcţionarea sa, Banca efectuează colectarea şi analiza datelor privitor la pierderile financiare şi 

materiale în urma riscului operaţional pentru direcţiile de activitate de bază. Datele cu privire la pierderile 

cauzate de riscul operaţional se aduc la cunoştinţa conducerii subdiviziunilor precum şi conducerii de vârf a 

Băncii în mod regulat.  

Riscul operaţional reprezintă un risc complex estimarea cantitativă a căruia prezintă o anumită dificultate 

Banca va rezolva această problemă reieşind din trei sarcini ale estimării riscului operaţional:  

 Estimarea pierderilor neaşteptate aferente riscului operaţional; 

 Formarea bazei de date electronice pentru acumularea datelor statistice privind incidentele de risc 

operaţional; 

 Instruirea personalului în vederea minimizării numărului incidentelor de risc operaţional. 
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Riscul de ţară 

Riscul de ţară reprezintă posibilitatea ca toţi sau majoritatea debitorilor (inclusiv organele de stat) dintr-

o anumită ţară nu vor avea posibilitatea sau bunăvoinţa de a-şi onora obligaţiunile lor financiare faţă de 

creditori sau investitori din motive aferente situaţiei economice politice şi sociale a acestei ţări.  

Banca urmăreşte minimizarea posibilelor pierderi generate de riscul de ţară şi de concentrare geografică 

prin aplicarea următoarelor prevederi:  

 La clasificarea obligaţiunilor Banca aplică ratingul de ţară stabilit de societăţi de rating recunoscute 

(precum Moody's Standard & Poor's Fitch); 

 În cazul în care se înregistrează expuneri faţă de contrapartide din alte ţări se analizează condiţiile 

macroeconomice politice sociale şi de orice altă natură din ţara de reşedinţă a contrapartidei; 

 Banca analizează riscul de transfer ca parte componentă a riscului de ţară ce ţine de activităţile în care 

obligaţia contrapartidei nu este exprimată în moneda locală a acesteia (confirmarea acreditivelor de 

export confirmarea scrisorilor de garanţie emise de bănci din străinătate  atragerea şi plasarea de 

depozite în valută schimburi valutare etc.).  

Rezultatele acestor evaluări sunt folosite atât în activitatea de creditare şi garantare a Băncii cât şi 

pentru alte categorii de operaţiuni cu contrapartide din străinătate (de exemplu tranzacţionare de instrumente 

financiare constituirea depozitelor etc.).  

Riscul valutar 

Riscul valutar este riscul pierderilor potenţiale ce pot surveni în rezultatul reevaluării articolelor 

bilanţiere şi extrabilanţiere exprimate în valută străină, în dependenţă de oscilaţiile cursului de schimb al 

monedei naţionale. 

Banca efectuează gestiunea riscului valutar prin intermediul poziţiei valutare deschise. În rezultatul 

analizei mărimii şi raportului poziţiei valutare deschise, Banca gestionează structura activelor şi obligaţiunilor pe 

valute cu scopul respectării normativelor stabilite de legislaţie. Banca dispune de proceduri interne adecvate 

privind managementul riscului valutar, conform cărora se derulează gestiunea zilnică a poziţiei şi a riscului 

valutar. 

Riscul ratei dobînzii 

Riscul ratei dobânzii reprezintă riscul pierderilor la care este supusa Banca în urma modificării ratelor 

dobânzii. Acest risc apare în cazul în care activele Băncii (creditele, investiţiile, etc.) devin scadente sau ale căror 

preţuri noi se stabilesc în altă perioadă de timp decât pasivele Băncii (depozitele, împrumuturile) care 

reprezintă sursa de mijloace pentru active. 
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Instrumentul principal folosit în gestiunea riscului ratei dobânzii este analiza decalajelor de modificare a 

ratelor de dobânda, pe baza cărora se calculează senzitivitatea bilanţului la mişcări în ratele de piaţă. Decalajele 

între active şi pasive sunt determinate pe baza termenilor contractuali ai tranzacţiilor. 

Procesul de gestionare a riscului ratei dobânzii presupune examinarea tendinţelor pieţii, analizei 

situaţiei macroeconomice şi politicii monetare a autorităţilor, efectuarea modelărilor şi stres-testărilor pentru 

identificarea măsurii de influenţă a riscului ratei dobânzii asupra beneficiului Băncii, analiza profitabilităţii 

activelor şi a costului obligaţiunilor Băncii, precum şi elaborarea şi implementarea măsurilor de optimizare şi 

minimizare a riscului ratei dobânzii şi creştere a rentabilităţii Băncii. 

Riscul de lichiditate 

Riscul de lichiditate constă în probabilitatea ca Banca să nu-şi poată onora plăţile faţă de clienţi, ca 

urmare a devierii proporţiei dintre creditele acordate pe termen lung şi creditele pe termen scurt şi a necorelării 

acestor active cu pasivele Băncii, adică cu resursele. 

Banca gestionează expunerea la riscul de lichiditate cu ajutorul unui cadru specific conceput pentru a 

gestiona riscul atât in condiţii normale, de zi cu zi, cât şi în cazul unei potenţiale crize de lichiditate. 

Procesul de gestionare a riscului lichidităţii presupune efectuarea analizei maturităţii activelor şi 

pasivelor Băncii, analizei bazei de resurse, analizei indicatorilor de concentrare şi stabilitate a resurselor atrase 

de Bancă, efectuarea stres-testărilor riscului de lichiditate cu scopul elaborării deciziilor în privinţa gestionării 

lichidităţii curente a Băncii, a poziţiei monetare curente, respectării regimului rezervelor obligatorii, precum şi a 

lichidităţii Băncii pe termen mediu şi lung. 

Sistemul de gestionare a riscurilor 

Politicile de gestiune a riscurilor stabilesc şi descriu totalitatea aprecierilor privind apariţia riscurilor de 

pierderi în termenii stabiliţi. Zilnic se efectuează monitorizarea riscurilor de departamentele corespunzătoare în 

baza politicii de gestiune a riscurilor stabilită în Bancă. Sistemul de gestiune a riscurilor se controlează de către 

Direcţia audit intern.   

Sistemul de gestiune a riscurilor urmăreşte următoarele tipuri de risc: riscul de credit; riscul de piaţă; 

riscul lichidităţii, riscul ratei dobânzii; riscul valutar şi riscul operaţional.   

Controlul riscului reprezintă metode şi proceduri utilizate pentru diminuarea pierderilor Băncii din cauza 

factorilor negativi: 

 Acceptarea (tolerarea) riscurilor. Acest tip de răspuns la risc constă în neluarea unor măsuri de control 

al riscurilor şi este adecvat pentru riscurile inerente ale căror expunere este mai mică decât toleranţa la 

risc (“cantitatea” de risc pe care o organizaţie este dispusă să se expună la un moment dat). Acceptarea 

(tolerarea) riscurilor este o strategie de răspuns la risc recomandată pentru riscurile cu expunere 

scăzută şi o probabilitate mică de materializare.   
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 Monitorizarea permanentă a riscurilor. Acest tip de răspuns la risc constă în acceptarea riscului cu 

condiţia menţinerii sale sub o permanentă supraveghere. Avantajul aplicării unei astfel de strategii de 

răspuns la risc constă în utilizarea resurselor disponibile la un moment dat numai pentru riscurile cu 

expunere mare. Banca aflându-se permanent în situaţia de a-şi prioritiza acţiunile de tratare a riscurilor 

în funcţie de resurse. Dezavantajul strategiei constă în faptul că întârzierea în tratarea riscului poate 

diminua şansele de a dispune în viitor de un management eficient al riscurilor.   

 Evitarea riscurilor. Această strategie de răspuns la risc constă în eliminarea activităţilor 

(circumstanţelor) care generează riscurile care au un impact major sau un impact mediu / scăzut  însă o 

probabilitate înaltă de materializare.   

 Transferarea (externalizarea) riscurilor. Această strategie de răspuns la risc constă în încredinţarea 

gestionării riscului unei părţi terţe care are expertiza necesară gestionării acelui tip de risc încheindu-se 

în acest scop un contract.   

 Tratarea (atenuarea) riscurilor. Aceasta este abordarea cea mai frecventă pentru majoritatea riscurilor 

cu care se confruntă Banca. Opţiunea tratării (atenuării) riscurilor constă în faptul că în timp ce Banca va 

continua să-şi desfăşoare activităţile care generează riscuri aceasta ia măsuri (implementează 

instrumente/dispozitive de control intern) pentru a menţine riscurile în limite acceptabile (tolerabile).   

 Instrumente/ dispozitive de control intern preventiv. Aceste instrumente de control intern sunt menite 

să limiteze posibilitatea ca anumite riscuri să se materializeze.  

 Instrumente/ dispozitive de control intern cu caracter corectiv. Aceste instrumente sunt concepute 

pentru a limita impactul riscurilor materializate.   

 Instrumente/ dispozitive de control intern detective. Aceste instrumente de control intern sunt 

concepute să identifice riscurile care s-au materializat pentru a putea fi tratate consecinţele. În general 

aceste instrumente de control intern sunt cunoscute şi sub denumirea de controlul ulterior deoarece se 

referă la riscuri materializate.  

Gestionarea riscurilor în BC „Moldindconbank” S.A. se bazează pe cerinţele şi actele normative ale 

Băncii Naţionale a Moldovei recomandările Comitetului de la Basel pentru supraveghere bancară,  recomandările 

companiei de audit precum şi existenţa cadrului intern regulator (politici regulamente  instrucţiuni proceduri etc.) 

pentru managementul riscului.   

De asemenea Banca efectuează formarea fondului rezervelor obligatorii pentru depozitele atrase,  

formarea rezervelor pentru reduceri pentru pierderi la creditele acordate, menţine structura portofoliului de credite 

în concordanţă cu politica de creditare, menţine mărimea capitalului normativ total şi suficienţei capitalului 

ponderat la risc în limitele stabilite de BNM, respectă limitele faţă de poziţia valutară deschisă,  lichiditatea băncii, 

expunerea faţă de grupurile de agenţi economici etc.  
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În scopul minimizării expunerii la risc, optimizării proceselor business şi al perfecţionării calităţii serviciilor 

prestate, Banca dezvoltă în permanenţă sistemul de control intern şi cel de gestiune a riscurilor  antrenând în 

activitatea respectivă întreaga structură organizaţională de la nivelurile superioare la subdiviziunile structurale.    

STRATEGIA BĂNCII PENTRU 2015 - 2019 

Prognoza macroeconomică pentru următorii ani se bazează pe scenariul evoluţiei economice a ţării pentru 

perioada anilor 2015-2019 care include următoarele premise: 

 Continuarea procesului de relansare a economiei mondiale şi în special a ţărilor cu economii avansate; 

 Îmbunătăţirea treptată a situaţiei economice şi a activităţii investiţionale în ţările Uniunii Europene 

afectate de criza datoriilor suverane (Italia, Spania, Portugalia, Grecia); 

 Implementarea în practică a prevederilor Acordului de Asociere RM-UE; 

 Promovarea mai intensă a exporturilor şi a produselor de origine autohtonă pe pieţele Europene şi din 

Asia; 

 Continuarea reformelor structurale şi a investiţiilor statului în infrastructură; 

 Asigurarea stabilităţii financiare prin menţinerea la nivel redus a ratei inflaţiei şi a ratelor dobînzilor la 

instrumentele de creditare. 

Pentru perioada 2015-2019 BC „Moldindconbank” S.A. va continua promovarea strategiei de creştere 

intensivă şi durabilă bazată pe politica adaptivă faţă de mediul intern şi extern şi minimizarea a riscurilor. 

Scopul principal pe anii 2015-2019 este menţinere eficienţei activităţii Băncii la nivel înalt cu obiectiv de bază 

creşterea capitalizării BC „Moldindconbank” S.A.  

Direcţiile principale de activitate stabilite de BC „Moldindconbank” S.A. pentru perioada anilor 2015-2019 

sunt următoarele: 

1. Creşterea ponderii de piaţă a Băncii; 

2. Păstrarea băncii în topul celor 2 bănci din sistemul bancar autohton; 

3. Asigurarea creşterii portofoliului de credite cu cel puţin 18% mediu anual şi a creşterii bazei de resurse 

atrase cu cel puţin 21% mediu anual; 

4. Continuarea dezvoltării relaţiilor cu organizaţiile financiare internaţionale şi atragerea resurselor 

financiare suplimentare; 

5. Asigurarea rentabilităţii activelor Băncii la nivelul minim de 2% şi a rentabilităţii capitalului la nivel minim 

de 18%; 

6. Dezvoltarea în continuare a reţelei de subdiviziuni teritoriale ale Băncii; 

7. Asigurarea creşterii bazei de clienţi, inclusiv preponderent din segmentele întreprinderilor mici şi mijlocii 

precum şi a persoanelor fizice; 

8. Asigurarea creşterii productivităţii muncii angajaţilor prin selectarea personalului calificat  instruirea 

angajaţilor băncii şi motivarea conform rezultatelor obţinute; 

9. Asigurarea creşterii veniturilor neprocentuale cu ritmuri nu mai mici decît media creşterii la concurenţi 

principali; 



27 
 

10. Majorarea esenţială a cotei de piaţă a Băncii la depozite la vedere; 

11. Dezvoltarea şi implementarea noilor produse electronice şi a serviciilor de deservire la distanţă; 

12. Promovarea activă a imaginii Băncii; 

13. Implementarea tehnologiilor informaţionale moderne; 

Dezvoltarea în continuare a bazei materiale a Băncii. 

 

GUVERNAREA CORPORATIVĂ 

Codul de guvernare corporativă aplicat de Bancă 

Banca Comercială „Moldindconbank” S.A. recunoscând eficienţa guvernării corporative drept una din 

condiţiile fundamentale ale asigurării stabilităţii Băncii, activităţii performante pe piaţa financiară,  totodată 

conştientizând gradul major de responsabilitate faţă de acţionarii şi investitorii săi, în scopul asigurării şi protejării 

intereselor lor, se conduce de Codul de guvernare corporativă, care a fost aprobat de Adunarea Generală a 

Acţionarilor din 29 aprilie 2011, şi este publicat pe pagina web a Băncii, la adresa http://www.micb.md/img/n-info-

doc/codul-guvernare-corporativa.pdf.  

Recunoscând importanţa guvernării corporative pentru dezvoltarea cu succes a businessului Băncii 

pentru realizarea înţelegerii reciproce între părţile interesate în activitatea ei Banca respectă principiile de 

guvernare corporativă stipulate în acest Cod. 

 Principiul garantării drepturilor şi intereselor acţionarilor 

Însăşi principiul garantării drepturilor şi intereselor acţionarilor respectat întocmai de Bancă este un cadru 

de guvernare corporativă care protejează şi facilitează exercitarea drepturilor acţionarilor şi anume: 

 Dreptul la mecanisme sigure de înregistrare şi confirmare a proprietăţii;   

 Dreptul de a transmite sau a înstrăina acţiunile;  

 Dreptul de informare;    

 Dreptul de a participa şi de a vota la adunarea generală a acţionarilor; 

 Dreptul de preemţiune la subscrierea acţiunilor nou emise. 

 Principiul administrării eficiente 

Politica de administrare a Băncii este orientată spre realizarea scopurilor strategice pe termen lung, 

îmbunătăţirea indicilor financiari ai activităţii Băncii, precum şi creşterea valorii activelor ei.  

Un element important al administrării corporative este elaborarea examinarea şi aprobarea periodică a 

strategiei de dezvoltare precum şi stabilirea direcţiilor prioritare de dezvoltare atât în domeniul business-ului cât şi 

ale băncii în ansamblu. Mărimea concretă a indicilor de bază ai activităţii Băncii se stabileşte de Consiliul Băncii 

anual.  

 În calitate de sistem eficient de administrare a Băncii se utilizează administrarea bugetară şi planificarea 

precum şi sistemul de control al executării planurilor şi de evaluare a rezultatelor activităţii atât la nivel consolidat 

cât şi la nivel de subdiviziuni (departamente, direcţii, filiale), segmente de business  etc.   

Consiliul Băncii ales de Adunarea generală a acţionarilor exercită conducerea generală a Băncii  

dispune de împuterniciri largi şi poartă responsabilitate faţă de acţionari pentru activitatea stabilă şi eficientă a 

Băncii.    

http://www.micb.md/img/n-info-doc/codul-guvernare-corporativa.pdf
http://www.micb.md/img/n-info-doc/codul-guvernare-corporativa.pdf
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Consiliul Băncii defineşte strategia dezvoltării Băncii – baza activităţii Băncii care stabileşte scopurile şi 

sarcinile prioritare şi căile de atingere a acestora.  

Consiliul Băncii aprobă business – planul Băncii ia decizii privind rezultatele activităţii Băncii,  efectuează 

monitorizarea sistemului de control intern, aprobă regulamentele interne ale Băncii.     

Consiliul Băncii asigură activitatea eficientă a Comitetului de conducere a Băncii prin intermediul 

efectuării controlului activităţii acestuia: regulat audiază la şedinţele sale, raportul privind Conducerea Băncii şi 

evaluează corespunzător activitatea.  

În scopul gestiunii eficiente a Băncii, Consiliul Băncii efectuează control riguros asupra: 

 realizării strategiei stabilite pe Bancă; 

 atingerea indicatorilor planificaţi ai Băncii; 

 activitatea financiară a Băncii; 

 executarea planului şi bugetului Băncii; 

 eficienţa activităţii Comitetului de conducere a Băncii; 

 eficienţa sistemului de control intern; 

 eficienţa sistemului de gestiune a riscurilor 

Şedinţele Consiliului Băncii se desfăşoară în mod regulat. În anul 2014 s-au desfăşurat 11 şedinţe  

Comitetul de conducere al Băncii execută hotărârile Adunării generale a acţionarilor şi Consiliul Băncii 

şi efectuează conducerea curentă a Băncii în corespundere cu strategia stabilită business-planul şi bugetul 

Băncii aprobat de Consiliul Băncii.     

Pentru menţinerea activităţii stabile a Băncii Comitetul de conducere asigură: 

- organizarea şi funcţionarea eficientă a sistemului de control intern şi de gestiune a riscurilor; 

- funcţionarea sistemului eficient de planificare şi control al activităţii în corespundere cu planul financiar şi 

strategia Băncii; 

- controlul independent al activităţii Băncii de către auditul extern; 

- politica de cadre corespunzătoare; 

- efectuarea controlului utilizării informaţiei confidenţiale păstrarea secretului comercial şi a informaţiei cu 

limită de acces; 

Comitetul de conducere al Băncii organizează examinează şi prezintă pentru audienţă şi aprobare, 

Consiliului Băncii, chestiuni esenţiale ale activităţii Băncii inclusiv: 

- planul şi bugetului băncii; 

- rapoartele privind activitatea financiară;  

- nivelul total acceptabil al riscului; 

- aprobarea tranzacţiilor de proporţii ce prevalează împuternicirile Comitetului de conducere al Băncii.   

Executarea business - planului şi bugetului Băncii se verifică permanent. Trimestrial, Comitetul de 

conducere al Băncii raportează Consiliului Băncii, despre îndeplinirea planului prezentând o informaţie deplină 

privind activitatea Băncii.     

Comitetul de conducere al Băncii planifică activitatea în baza planurilor de lucru a Comitetului de 

conducere. Pe lângă şedinţele planificate Comitetul de conducere se convoacă în scopul hotărârii chestiunilor 

curente ale activităţii. În anul 2014 au fost desfăşurate 76 şedinţe.    
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Principiul repartizării atribuţiilor între organele de conducere şi controlului eficient 

Repartizarea atribuţiilor între organele de conducere prevăzute de legislaţie şi Statutul Băncii,  stabilirea 

competenţelor şi responsabilităţilor, asigură delimitarea ariilor de competenţă precum şi nivelul,  gradul şi modul 

de subordonare şi colaborare între Acţionari, Consiliu, Comisia de cenzori, Auditul extern şi intern, Comitetul de 

conducere şi angajaţi. Modul de formare a organelor de conducere ale Băncii,  subordonarea Consiliului Adunării 

generale a acţionarilor şi a organelor executive Consiliului, asigură eficienţa activităţii organelor de conducere ale 

Băncii.  

 
Principiul controlului eficient asupra activităţii economico-financiare a Băncii  

Controlul asupra activităţii economico-financiare a Băncii este efectuat de Comisia de cenzori care se 

alege de Adunarea generală a acţionarilor. Comisia de cenzori prezintă anual darea de seamă privind activitatea 

sa Adunării generale anuale a acţionarilor BC ”Moldindconbank” S.A.  

Pentru controlul şi confirmarea veridicităţii dărilor de seamă financiare anuale, Banca atrage în fiecare an 

o organizaţie de audit internaţională care nu are relaţii şi interese patrimoniale cu Banca şi acţionarii ei şi care 

dispune de licenţa corespunzătoare. Adunarea generală a acţionarilor a aprobat pentru efectuarea auditului 

extern în Bancă pe anul 2014, compania internaţională de audit „Grant THornton Audit”.   

În scopul acordării ajutorului calificat Consiliului Băncii, în structura Băncii funcţionează Direcţia audit 

intern, sarcina principală a căreia este asigurarea unui sistem eficient şi adecvat de control intern în Bancă. 

Direcţia efectuează controlul autenticităţii informaţiei financiare şi operaţionale, activităţii subdiviziunilor 

structurale, sistemului de control intern, apreciază utilizarea economicoasă şi eficientă a resurselor Băncii.  

În scopul eficientizării sistemului de control intern al Băncii şi acordării suportului necesar Comitetului de 

conducere, în structura Băncii este creată Direcţia de control intern, a cărei activitate asigură conformitatea cu 

legislația în vigoare, reglementările și procedurile interne în cadrul tuturor activităților și structurilor Băncii, 

executarea hotărârilor și deciziilor Comitetului de conducere și ale Consiliului Băncii, reglementarea conflictelor 

de interese, etc. 

Luând în considerare importanţa administrării corporative în organizarea şi coordonarea gestionării 

riscurilor bancare, în structura Băncii funcţionează Direcţia administrare riscuri, care efectuează permanent 

analiza eficienţei metodelor utilizate şi în curs de elaborare, de depistare, evaluare şi optimizare a nivelului 

riscurilor bancare.  

 

Principiul independenţei membrilor organelor de conducere în cadrul desfăşurării activităţii lor 

Regulamentele organelor de conducere prevăd că membrii organelor de conducere sunt independenţi în 

procesul de luare a deciziilor.  

În situaţia în care unul din membrii organelor de conducere nu este de acord cu o hotărâre a organului de 

conducere în care activează, propune o altă soluţie, fapt despre care informează în scris şi în modul 

corespunzător organul respectiv. Membrul organului de conducere care şi-a exprimat opinia separată în scris nu 

este pasibil de responsabilitate pentru rezultatele hotărârilor luate contrar opiniei sale chiar dacă este obligat să 

le implementeze . 
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Principiul transparenţei structurii proprietăţii şi dezvăluirii informaţiei 

În baza „Legii cu privire la societăţile pe acţiuni”, „Legii cu privire la piaţa valorilor mobiliare” şi a 

„Instrucţiunii cu privire la componenţa, modul de întocmire, prezentare şi publicare a dării de seamă specializate 

anuale a societăţilor pe acţiuni de tip deschis” anual de către Bancă se publică darea de seamă rezumativă 

anuală ce conţine informaţia privind administratorii Băncii şi persoanele afiliate acestora, persoanele care deţin 

individual sau împreună cu persoanele afiliate cel puţin 50% plus o acţiune din volumul total al acţiunilor cu drept 

de vot ale Băncii, structura capitalului social al Băncii în profilul tipurilor de acţiuni, lista persoanelor înregistrate în 

registru care deţin 5 şi mai mult la sută din acţiunile cu drept de vot ale Băncii, lista întreprinderilor în care Banca 

deţine 25% şi mai mult din acţiunile cu drept de vot ale Băncii, informaţii despre evenimentele ce au influenţat 

sau pot influenţa esenţial starea financiară a Băncii (reorganizarea Băncii şi a persoanelor afiliate ale acesteia; 

cazurile de achiziţionare sau răscumpărare a acţiunilor; efectuarea tranzacţiilor de proporţii (cu indicarea 

deciziilor organelor de conducere privind efectuarea lor) ofertelor tender; dividendele/dobânzile anunţate etc.) 

precum şi altă informaţie ce dezvăluie activitatea Băncii. Totodată Banca publică bilanţul contabil şi raportul 

privind rezultatele financiare în conformitate cu cerinţele Băncii Naţionale a Moldovei. 

 

 Principiul respectării legalităţii şi normelor etice 

Banca îşi desfăşoară activitatea în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, 

documentele interne, ghidându-se de principiile eticii corporative şi de afaceri care corespund standardelor 

naţionale şi internaţionale ale practicii de gestionare a afacerilor.  

Specificul activităţii Băncii se exprimă prin rolul important al încrederii acţionarilor, clienţilor, investitorilor 

şi partenerilor în managementul Băncii. În scopul prescrierii unei conduite profesionale ireproşabile angajaţilor 

Băncii şi menţinerii unor relaţii stabile bazate pe încrederea clienţilor, investitorilor şi partenerilor în Bancă este 

pus în aplicare Codul de etică a angajaţilor BC „Moldindconbank” S.A. care stabileşte standardele de activitate şi 

de comportament pentru toţi salariaţii Băncii orientate spre creşterea profitabilităţii, stabilităţii financiare şi 

eficienţei Băncii.   

 

Principiul interacţiunii eficiente cu angajaţii şi remunerării echitabile 

Politica şi activitatea în domeniul resurselor umane este strâns corelată cu strategia Băncii în ansamblu.     

Sarcina de bază în domeniul resurselor umane este formarea şi susţinerea în continuu a unei echipe de 

profesionişti de o calificare înaltă cu principii etice şi morale avansate.  

Efectivul de salariaţi la finele anului 2014 a constituit 1148 persoane .   

Scopul principal în domeniul resurselor umane constă în obţinerea randamentului maxim din investiţiile în 

personal.  

În acest context Banca a continuat procesul de creare a cadrului motivaţional stimulativ pentru obţinerea 

rezultatelor performante în activitatea angajaţilor. Astfel, în 2014, concomitent cu sistemul de motivare şi normare 

a angajaţilor filialelor, au fost evaluate în premieră performanţele angajaţilor Băncii centrale, reieşind din analiza 

nivelului de satisfacţie a filialelor, de suportul acordat de către subdiviziunile Băncii centrale. În aşa mod a fost 

încheiată prima etapă de implementare a sistemului de motivare pentru colaboratorii aparatului central. 

Actualmente a fost demarată etapa a II a sistemului de motivare – introducerea indicatorilor cheie de performanţă 

pentru fiecare subdiviziune şi angajat al Băncii centrale.  
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Sistemul de motivare şi normare a muncii angajaţilor filialelor a contribuit la obţinerea de către angajaţii 

BC „Moldindconbank” S.A. a celei mai înalte productivităţi a muncii din sistemul bancar.   

Formarea profesională a angajaţilor a fost realizată prin seminare şi cursuri de instruire desfăşurate în 

ţară şi peste hotare la care au participat 535 angajaţi din care 7 persoane au fost instruite în străinătate.   

O atenţie sporită a fost acordată – formării profesionale iniţiale a candidaţilor la angajare. În cadrul 

centrului de instruire al Băncii, au fost pregătite 240 persoane.  

Un rol deosebit la avut seminarul cu tematica „Sistemul de Controlului intern în instituţiile bancare” la care 

a fost invitat lectorul de la Institutul Bancar Român care a familiarizat managementul subdiviziunilor Băncii, cu 

cele mai bune practici europene din domeniul Controlului intern în instituţiile bancare, astfel au fost instruite circa 

80 de persoane în acest domeniu. 

Direcţiile de dezvoltare în domeniul resurselor umane, pe viitor, vor fi orientate spre implementarea 

Politicii de resurse umane care a fost aprobată de Consiliul Băncii spre implementarea managementului prin 

obiective, automatizarea proceselor universalizarea lucrătorilor la ghişeu, instruirea continuă a personalului, 

perfecţionarea sistemului de motivare şi consolidarea culturii corporative.  

 

Principiul responsabilităţii sociale şi dezvoltării relaţiilor de parteneriat cu persoanele 

cointeresate  

 Recunoscând importanţa susţinerii şi dezvoltării relaţiilor stabile cu persoanele interesate în formarea 

guvernării corporative, Banca îşi întemeiază relaţiile cu clienţii, creditorii, partenerii de afaceri, reprezentanţii 

organelor de stat, pe principiile încrederii şi respectului reciproc, onestităţii, profesionalismului, integrităţii, 

obligaţiunilor, plenitudinii, dezvăluirii informaţiei necesare, priorităţii negocierilor şi compromisului faţă de 

dezbaterea judiciară.  

Banca depune toate eforturile pentru a urma prevederile principiilor guvernării corporative în activitatea 

cotidiană.  

 
Sistemele de control intern şi gestiune a riscurilor  

Sistemul de control intern al Băncii este definit ca un proces, implementat la cel mai înalt nivel de 

conducere al Băncii, în care sunt implicate organele de conducere ale Băncii și personalul acesteia, indiferent de 

funcția ocupată, destinat să furnizeze o asigurare rezonabilă deponenţilor, clienților și acționarilor că sistemul de 

raportare este sigur, eficient și în conformitate cu legile și reglementările legale aplicabile.  

Sistemul de control intern al Băncii include măsuri luate în vederea planificării, organizării și gestionării 

activităților Băncii și care garantează un nivel suficient de atingere a următoarelor obiective: 

• Conformitatea cu politicile, regulamentele, procedurile interne, instrucțiunilor și planurilor, precum 

și cu legislația generală. 

• Îndeplinirea deciziilor aprobate de către Consiliul Băncii și Comitetul de Conducere 

• Protejarea activelor. 

• Corectitudinea, completitudinea și punctualitatea informațiilor financiare. 

• Preîntâmpinarea fraudelor și erorilor. 

• Utilizarea economică și eficientă a resurselor. 
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Componentele principale ale sistemului de control intern în cadrul B.C. „Moldindconbank” S.A. sunt:  

1. Mediul de control – reprezintă atitudinea şi acţiunile Consiliului Băncii şi a Comitetului de 

Conducere vizavi de importanţa controlului în cadrul Băncii. Mediul de control asigură existenţa şi menţinerea 

unui sistem eficient de control intern, precum şi structura şi disciplina necesară pentru atingerea obiectivelor 

primare ale sistemului de control. 

2. Evaluarea riscurilor – un concept ce implică identificarea şi analiza riscurilor semnificative care 

ar putea afecta atingerea obiectivelor stabilite de către Bancă. Acest concept stă la baza procesului de 

administrare a riscurilor; 

3. Activităţile de control şi separarea responsabilităţilor – reprezintă politicile şi procedurile 

menite să garanteze eficienţa activităţii şi reducerea riscurilor, distribuirea corespunzătoare a responsabilităţilor, 

astfel încât să nu apară conflictele de interese, totodată diminuînd riscul manipulării intenţionate sau al erorilor şi 

să asigure că actele normative şi dispoziţiile conducerii sunt îndeplinite şi sunt luate măsurile necesare pentru a 

identifica şi controla riscurile ce pot afecta atingerea obiectivelor Băncii; 

4. Informarea şi comunicarea – se referă la metodele de identificare, înregistrare, procesare şi 

comunicare a informaţiei pertinente într-o formă şi într-un interval de timp ce ar permite persoanelor să-şi 

îndeplinească responsabilităţile în modul cel mai eficient; 

5. Monitorizarea - este procesul de evaluare a performanţei sistemului de control intern. Conceptul 

respectiv include activităţi de monitorizare, evaluări separate, dar şi combinări activităţilor menţionate. 

În scopul asigurării unui sistem de control intern eficient și cuprinzător în bancă sunt implementate 3 

funcții de bază ale sistemului de control intern şi anume: 

• Funcția de administrare a riscurilor; 

• Funcția de conformitate; 

• Funcția de audit intern. 

Auditul intern este parte integrantă a sistemului de control şi este o activitate independentă de asigurare 

obiectivă şi de consiliere destinată să adauge valoare şi să antreneze îmbunătăţirea activităţilor Băncii.   

Funcţia de bază a auditului intern constă în evaluarea independentă şi obiectivă a activităţilor 

desfăşurate în cadrul Băncii în scopul îmbunătăţirii sistemului de control intern existent.  

Totodată auditul intern contribuie la îndeplinirea obiectivelor Băncii printr-o abordare sistemică şi 

disciplinară în ceea ce priveşte evaluarea şi îmbunătăţirea eficaităţii proceselor de management al riscurilor de 

control şi de guvernanţă.   

 

Sistemul de gestiune a riscurilor 

Riscul reprezintă posibilitatea de nerealizare a câştigului scontat sau de apariţie a unei pierderi în 

tranzacţiile economice ca urmare a producerii unor evenimente sau fenomene cu impact asupra activităţilor 

desfăşurate în cadrul Băncii. Ţinând cont de specificul activităţii instituţiilor financiare şi cerinţele înalte faţă de 

stabilitatea financiară a băncilor în Republica Moldova, conceptul de risc este determinat preponderent în baza 

corelaţiei dintre mărimea pierderilor neaşteptate şi probabilitatea de materializare a acestora.  

În procesul de gestiune a riscurilor BC „Moldindconbank” S.A. se bazează pe cerinţele Băncii Naţionale a 

Moldovei, recomandările Comitetului de la Basel pentru supraveghere bancară, recomandările companiei de 

audit internaţional, precum şi existenţa cadrului intern regulator ce constă în politici, regulamente, instrucţiuni, 



33 
 

proceduri etc. BC „Moldindconbank” S.A. îşi asumă riscurile generate de activitatea sa doar în cazul în care 

aceste riscuri sunt măsurabile şi gestionabile.  

Sistemul de gestiune a riscurilor bancare cuprinde un şir de metode specifice: 

 Stabilirea limitelor asupra portofoliului de credite, inclusiv în cadrul unui segment de activitate economică 

pe ramuri precum şi diversificarea portofoliului de credite prin acordarea acestora în diferite ramuri ale 

economiei naţionale;  

 Stabilirea limitelor de competenţă pe filiale la acordarea creditelor pe tipuri de produse pe tipuri de 

asigurare pe tipuri de clienţi etc.  

 Asigurarea unor informații pertinente pentru determinarea factorului de risc, a pierderilor probabile şi 

deţinerea unor proceduri clare şi eficiente de urmărire a creditelor restante; 

 Monitorizarea continuă şi actualizarea tuturor procedurilor şi proceselor interne, dezvoltarea 

mecanismelor de control şi administrare a portofoliilor inclusiv pentru identificarea şi administrarea 

creditelor neperformante şi pentru realizarea unor ajustări de valoare şi constituirea unor provizioane 

adecvate; 

 Dispunerea de procese clar stabilite şi bine definite privind aprobarea noilor credite, modificarea 

clauzelor contractuale, reînnoirea şi refinanţarea celor existente; 

 Generarea scenariilor de testare la stres, prin intermediul cărora se analizează potenţialele pierderi care 

ar putea fi suferite în urma înrăutăţirii calităţii portofoliului de credite al Băncii, oscilaţii ale cursului valutar, 

retragerea depozitelor sau oscilaţii ale ratelor dobânzii la credite şi depozite. Scenariile de testare la stres 

se generează cu o periodicitate constantă şi sunt prezentate conducerii Băncii.  

       

Organele de conducere ale Băncii 

Adunarea generală a acţionarilor 

 

Adunarea generală a acţionarilor este organul suprem de conducere al Băncii. 

Adunarea generală a acţionarilor are următoarele atribuţii exclusive: 

a) aprobă Statutul Băncii în redacţie nouă sau modificările şi completările operate în statut, inclusiv cele ce ţin 

de schimbarea claselor şi numărului de acţiuni, de convertirea, consolidarea sau fracţionarea acţiunilor 

băncii, cu excepţia modificărilor şi completărilor ce ţin de competenţa Consiliului Băncii; 

b) decide modificarea capitalului social; 

c) aprobă regulamentul Consiliului Băncii, alege membrii lui şi încetează înainte de termen împuternicirile lor, 

stabileşte cuantumul retribuţiei muncii lor, remuneraţiilor anuale şi a compensaţiilor, precum şi decide cu 

privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor Consiliului Băncii; 

d) aprobă regulamentul Comisiei de cenzori, alege membrii ei şi retrage înainte de termen împuternicirile lor, 

stabileşte cuantumul retribuţiei muncii lor şi compensaţiilor, precum şi decide cu privire la tragerea la 

răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor Comisiei de cenzori; 

e) confirmă organizaţia de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar şi stabileşte cuantumul retribuţiei 

serviciilor ei; 

f) decide încheierea de către Bancă a tranzacţiilor de proporţii şi a tranzacţiilor cu conflict de interese ce 

depăşesc 10% din valoarea activelor societăţii, conform ultimului raport financiar;;  
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g) decide cu privire la emisia obligaţiunilor convertibile; 

h) examinează darea de seamă financiară anuală a Băncii, aprobă darea de seamă anuală a Consiliului Băncii 

şi darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori; 

i) decide cu privire la normativele şi repartizarea profitului anual, inclusiv plata dividendelor anuale sau 

acoperirea pierderilor Băncii; 

j) decide cu privire la reorganizarea sau lichidarea Băncii; 

k) aproba Codul de guvernare corporativă a Băncii, precum şi modificarea sau completarea acestuia; 

l) aprobă modul de asigurare a accesului acţionarilor la documentele Băncii, prevăzute de art.92, alin.(1) al 

Legii privind societăţile pe acţiuni; 

m) hotărăşte înstrăinarea sau transmiterea acţiunilor de tezaur acţionarilor şi/sau salariaţilor Băncii 

Hotărârile adunării generale a acţionarilor privind chestiunile ce ţin de atribuţiile ei sunt obligatorii pentru 

persoanele cu funcţii de răspundere şi acţionarii Băncii. 

Banca ţine adunări generale ordinare anuale şi extraordinare ale acţionarilor. Adunarea generală anuală 

a acţionarilor Băncii nu poate fi ţinută prin corespondenţă. 

Adunarea generală anuală a acţionarilor se ţine în termenul stabilit de Consiliul Băncii, dar nu mai 

devreme de o lună şi nu mai târziu de 2 luni de la data primirii de către organul financiar a raportului financiar 

anual al Băncii. 

Dacă Consiliul Băncii, în termenul stabilit de Statut, n-a asigurat înştiinţarea acţionarilor despre ţinerea 

adunării generale anuale a acţionarilor, atunci o astfel de adunare se convoacă conform hotărârii Comitetului de 

conducere al Băncii, luată din iniţiativa acestuia sau la cererea Comisiei de cenzori sau oricărui acţionar al Băncii 

sau în temeiul deciziei instanţei judecătoreşti. 

Adunarea extraordinară a acţionarilor Băncii se convoacă în temeiul hotărârii Consiliului Băncii, care a 

fost luată din iniţiativa Consiliului Băncii sau la cererea Comisiei de cenzori a Băncii sau la cererea acţionarilor 

care deţin în ansamblu cel puţin 25% din acţiunile cu drept de vot la data prezentării cererii sau în temeiul 

încheierii instanţei judecătoreşti. Hotărârea privind termenul de ţinere a adunării generale extraordinare a 

acţionarilor se ia în termen de 15 de zile de la data primirii de către Bancă a cererii de a ţine o astfel de adunare. 

Ordinea de zi a adunării generale anuale a acţionarilor, lista candidaţilor în organele de conducere ale 

Băncii, se întocmesc de Consiliul Băncii în modul stabilit de Regulamentul Consiliului Băncii sau de către 

Comitetul de conducere în temeiul art.53 alin.(2) din Legea privind societăţile pe acţiuni, luîndu-se cont de 

cererile acţionarilor care deţin cel puţin 5% din acţiunile cu drept de vot, precum şi de cererile acţionarilor 

prevăzute la art.39 alin.(6) din Legea privind societăţile pe acţiuni”.  

Lista acţionarilor Băncii care au dreptul să participe la adunarea generală se întocmeşte şi se prezintă de 

către Registratorul Băncii la data fixată de Consiliul Băncii sau de persoanele care au convocat adunarea.  

Informaţia despre ţinerea adunării generale a acţionarilor se expediază fiecărui acţionar sau reprezentantului lui 

legal sau deţinătorului nominal de acţiuni ale Băncii sub formă de aviz şi se publică în ziarul „Capital Market”. 

Termenul de expediere a avizelor şi de publicare a informaţiei despre ţinerea adunării generale a 

acţionarilor nu poate fi mai mic de 25 de zile de la încheierea anului financiar şi mai mare de: 

a) 30 de zile înainte de ţinerea adunării generale ordinare; 

b) 15 zile înainte de ţinerea adunării generale extraordinare. 

 



35 
 

Banca este obligată cu cel puţin 10 zile înainte de ţinerea adunării generale a acţionarilor să dea 

acţionarilor, reprezentanţilor acestora şi deţinătorilor nominali posibilitatea de a lua cunoştinţă de toate 

materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor.  

Reprezentantul acţionarului sau deţinătorul nominal de acţiuni se înregistrează şi participă la adunarea 

generală a acţionarilor Băncii în baza actului legislativ, procurii, mandatului, contractului sau actului administrativ. 

Votul la adunarea generală a acţionarilor ţinută prin corespondenţă, precum şi votul secret se  exercită cu 

întrebuinţarea buletinelor de vot perfectate în corespundere cu Legea privind societăţile pe acţiuni. 

Lista acţionarilor care participă la adunarea generală a acţionarilor se semnează de membrii comisiei de 

înregistrare, a căror semnături se autentifică de membrii Comisiei de cenzori a Băncii în exerciţiu şi se transmite 

comisiei de numărare a voturilor. 

Comisia de înregistrare stabileşte prezenţa sau lipsa cvorumului la adunarea generală a acţionarilor.  

Adunarea generală a acţionarilor Băncii are cvorum dacă la momentul încheierii înregistrării au fost 

înregistraţi şi participă la ea acţionarii care deţin mai mult de 50% (50 + 1) din acţiunile cu drept de vot aflate în 

circulaţie. În cazul în care acţionarilor li se expediază buletine de vot, la stabilirea cvorumului se ţine cont de 

voturile exprimate prin buletinele primite de Bancă (comisia de înregistrare) la data ţinerii adunării generale a 

acţionarilor. 

Adunarea generală a acţionarilor este prezidată de Preşedintele Consiliului Băncii sau de o altă persoană 

aleasă de adunarea generală.  

Atribuţiile secretarului adunării generale le exercită secretarul Consiliului Băncii sau o altă persoană 

aleasă la adunarea generală.   

Hotărârea adunării generale a acţionarilor luată contrar prevederilor legislaţiei în vigoare poate fi atacată 

în instanţa de judecată de oricare acţionar sau altă persoană împuternicită, în cazurile prevăzute în art. 59 (5) al 

Legii privind societăţile pe acţiuni. 

Hotărârile adunării generale a acţionarilor Băncii asupra chestiunilor ce ţin de competenţa sa exclusivă, 

inclusiv în cazul modificării dreptului acţionarilor Băncii, se iau cu 2/3 din voturile reprezentate la adunare, cu 

excepţia hotărârilor privind alegerea Consiliului Băncii care se adoptă prin vot cumulativ şi a hotărârilor asupra 

celorlalte chestiuni care se i-au cu mai mult de jumătate din voturile reprezentate la adunare. 

Rezultatul votului la adunarea generală se înregistrează în procesul-verbal semnat de membrii comisiei 

de numărare a voturilor şi de membrii Comisiei de cenzori, care se anexează la procesul-verbal al adunării 

generale. 

Hotărârea adunării generale a acţionarilor intră în vigoare din momentul anunţării rezultatului votului, 

dacă legislaţia sau adunarea generală nu prevede un alt termen de intrare în vigoare.  

Pentru numărarea voturilor şi întocmirea procesului-verbal privind rezultatul votului adunarea  generală a 

acţionarilor alege comisia de numărare a voturilor. 

Procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor Băncii se întocmeşte în termen de 10 zile de la 

închiderea adunării generale. Fiecare exemplar al procesului-verbal se semnează de preşedintele şi de 

secretarul adunării generale a acţionarilor ale căror semnături se autentifică de către membrii Comisiei de cenzori 

în exerciţiu sau de un notar public. 

Consiliul Băncii 
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Consiliul Băncii reprezintă interesele acţionarilor în perioada dintre adunările generale şi în limitele 

atribuţiilor sale exercită conducerea generală şi controlul asupra activităţii Băncii. 

Consiliul Băncii este subordonat  adunării generale a acţionarilor. 

Consiliul Băncii are următoarele atribuţii: 

a) decide  cu privire la convocarea adunării generale a acţionarilor şi întocmirea listei candidaţilor pentru 

alegerea organelor de conducere ale Băncii; 

b) aprobă valoarea de piaţă a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacţii de proporţii; 

c) decide încheierea tranzacţiilor de proporţii prevăzute la art.83 alin.(1) din Legea privind societăţile pe 

acţiuni şi a tranzacţiilor cu conflict de interese ce nu depăţesc 10% din valoarea activelor Băncii conform ultimului 

raport financiar;  

d) confirmă registratorul Băncii şi stabileşte cuantumul retribuţiei serviciilor lui; 

e) aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare; 

f) aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii, inclusiv lista subscriitorilor şi modifică în legătură 

cu aceasta statutul societăţii; aprobă decizia cu privire la emisiunea obligaţiunilor, cu excepţia obligaţiunilor 

convertibile, precum şi darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligaţiuni;  

g) decide, în cursul anului financiar, repartizarea profitului net, folosirea capitalului de rezervă şi celui 

suplimentar, precum şi a mijloacelor fondurilor speciale ale Băncii; 

h) prezintă adunării generale a acţionarilor propuneri privind plata dividendelor anuale şi decide asupra plăţii 

dividendelor intermediare; 

i) aprobă fondul sau normativele de retribuire a muncii salariaţilor Băncii; 

j) decide aderarea Băncii la asociaţii sau alte uniuni; 

k) aprobă planul strategic şi direcţiile prioritare ale activităţii Băncii; 

l) aprobă modul de înştiinţare a acţionarilor despre ţinerea adunării generale, precum şi modul de 

prezentare acţionarilor a materialelor de pe ordinea de zi a adunării generale pentru a se lua cunoştinţă de ele; 

m) aprobă Regulamentul Comitetului de conducere al Băncii, numirea în funcţie sau eliberarea din funcţie a 

membrilor lui, inclusiv a Preşedintelui Comitetului de conducere, Prim-vicepreşedintelui şi vicepreşedinţilor, 

încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabileşte cuantumul retribuţiei muncii şi compensaţiilor acestora, 

precum şi decide tragerea lor la răspundere sau eliberarea de răspundere; 

n) aprobă dările de seamă trimestriale ale Comitetului de Conducere; 

o) decide deschiderea, transformarea sau lichidarea filialelor şi reprezentanţelor Băncii, precum şi 

modificările şi completările operate în Statut în legătură cu aceasta, aprobă numirea şi eliberarea din funcţie a 

conducătorilor lor, aprobă numirea în funcţii a conducătorilor subdiviziunilor Băncii;  

p) aprobă tranzacţiile cu persoanele afiliate băncii înaintea realizării acestora; 

q) decide încheierea oricăror tranzacţii care vor conduce la formarea expunerii „mari”; 

r) aprobă toate regulamentele interne privind activitatea Băncii; 

s) decide orice alte chestiuni privind activitatea Băncii prevăzute de prezentul Statut şi regulamentul 

Consiliului Băncii. 

Consiliul Băncii este format din 9 (nouă) membri. Membrii Consiliului Băncii se aleg de adunarea 

generală a acţionarilor Băncii prin vot cumulativ pe un termen de trei ani.  
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Adunarea generală a acţionarilor alege rezerva Consiliului Băncii din 3 (trei) persoane pentru 

completarea componenţei Consiliului în cazul retragerii înainte de timp a membrilor acestuia.  

Membrii Consiliului Băncii trebuie să corespundă exigenţelor stabilite de Banca Naţională a Moldovei. 

Majoritatea membrilor Consiliului vor fi persoane care nu sunt afiliate Băncii, cu excepţia afilierii 

determinate de calitatea de membru al Consiliului Băncii.    

Preşedintele Consiliului Băncii se alege de Consiliul Băncii cu majoritatea simplă de voturi. În cazul 

absenţei preşedintelui Consiliului Băncii obligaţiunile lui sunt îndeplinite de vicepreşedintele Consiliului Băncii. 

   

Şedinţele ordinare ale Consiliului Băncii se desfăşoară după necesitate, dar nu mai rar de  o dată pe 

trimestru. Cvorumul necesar pentru ţinerea şedinţelor Consiliului Băncii este de cel puţin 50% din membrii aleşi ai 

consiliului.  

Şedinţele extraordinare ale Consiliului Băncii se convoacă de preşedintele Consiliului Băncii.  

La şedinţele Consiliului Băncii, fiecare membru al Consiliului Băncii deţine un vot. Transmiterea votului de 

către un membru al Consiliului Băncii altui membru al Consiliului sau altei persoane nu se admite. 

Deciziile Consiliului Băncii, cu excepţia chestiunilor ce ţin de încheierea tranzacţiilor de proporţii şi celor 

referitoare la conflicte de interese, se iau cu votul majorităţii (50 + 1) membrilor Consiliului prezenţi la şedinţă.  

Fiecare exemplar al procesului-verbal al şedinţei consiliului va fi semnat de preşedintele şi de secretarul 

şedinţei, precum şi de un membru al consiliului societăţii.  

 

Organul executiv  

Conducerea activităţii curente a Băncii este efectuată de către organul executiv colegial – Comitetul de 

conducere. 

Comitetul de conducere al Băncii este compus din 5 membri, inclusiv Preşedintele Comitetului de 

conducere al Băncii. 

Membrii Comitetului de conducere, inclusiv Preşedintele Comitetului de conducere, Prim-vicepreşedintele 

şi vicepreşedinţii sunt numiţi de către Consiliul Băncii pe un termen de 5 ani. 

De competenţa Comitetul de conducere ţin toate chestiunile de conducere a activităţii curente a băncii, 

cu excepţia chestiunilor ce ţin de competenţa adunării generale a acţionarilor sau ale Consiliului Băncii.  

Aceiaşi membri ai Comitetului de conducere pot fi numiţi în funcţie un număr nelimitat de ori. 

Persoanele numite de Consiliul Băncii în funcţie de membru al Comitetului de conducere încep să-şi 

exercite funcţia respectivă după confirmarea Băncii Naţionale a Moldovei. 

În lipsa Preşedintelui Comitetului de conducere al Băncii atribuţiile acestuia sunt exercitate de Prim-

vicepreşedintele Comitetului de conducere. 

Comitetul de conducere al băncii este obligat să asigure prezentarea Consiliului societăţii, comisiei de 

cenzori şi fiecărui membru al acestora a documentelor şi a altor informaţii necesare pentru îndeplinirea în mod 

corespunzător a atribuţiilor lor. 

Comitetul de conducere:  

a)asigură realizarea strategiei dezvoltării şi politicii Băncii stabilite prin deciziile Adunării generale a 

acţionarilor şi Consiliului Băncii; 



38 
 

b)asigură efectuarea operaţiunilor, permise Băncii prin licenţa eliberată de Banca Naţională a Moldovei, în 

conformitate cu prevederile legislaţiei şi actelor normative în vigoare şi politicilor interne ale băncii; 

c)execută deciziile organelor de conducere a Băncii; 

d)prezintă propuneri Consiliului Băncii privind modificarea capitalului social, a structurii organizatorice, 

deschiderea şi închiderea filialelor şi reprezentanţelor, prezintă proiectele de business-plan, proiectele actelor 

normative interne; 

e)raportează trimestrial Consiliului Băncii rezultatele activităţii sale şi a Băncii; 

f)examinează rezultatele economice şi analizează executarea coeficienţilor planului de afaceri. 

g)aprobă recomandaţiile Comitetului ALCO pe perioade. 

h)aprobă acordarea creditelor în limitele competenţei sale.  

i)dirijează executarea politicii de administrare a riscurilor şi poziţiei de plătibilitate a Băncii. 

Delimitarea mai amplă a atribuţiilor şi competenţelor şi Comitetului de conducere se decide de către Consiliul 

Băncii şi se expune în regulamentul Comitetului de conducere al Băncii.   

Preşedintele Comitetului de conducere este persoana oficială a Băncii, care acţionează în numele Băncii fără 

procură, efectuează tranzacţii, aprobă statele de personal, emite ordine şi dispoziţii. 

Hotărârile şi deciziile Comitetului de conducere se adoptă cu majoritatea de voturi. În cazul parităţii de voturi, 

votul Preşedintelui Comitetului de conducere este hotărâtor.  

 

Comisia de cenzori a Băncii 

Comisia de cenzori îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Legea privind societăţile pe acţiuni, 

Legea instituţiilor financiare, alte acte normative, Statutul Băncii şi Regulamentul Comisiei de cenzori a Băncii. 

Comisia de cenzori a Băncii se subordonează exclusiv adunării generale a acţionarilor. 

Comisia de cenzori este alcătuită din 3 membri aleşi de adunarea generală a acţionarilor Băncii pentru o 

perioadă de 2 ani.  

Majoritatea membrilor Comisiei de cenzori trebuie să fie persoane care nu sunt angajaţi ai Băncii. 

În cazul retragerii membrilor Comisiei de cenzori a Băncii suplinirea lor se efectuează de Comisia de 

cenzori din rezerva acesteia. Rezerva Comisiei de cenzori a Băncii se alege în modul stabilit pentru alegerea 

membrilor Comisiei de cenzori. 

Comisia de cenzori se întruneşte în şedinţe ordinare o dată în trimestru şi în şedinţe extraordinare, la 

convocarea Consiliului băncii sau a doi membri ai săi. Deciziile se iau cu votul majorităţii membrilor care nu sunt 

în drept să se abţină de la votare.  

 

Comisia de cenzori a Băncii: 

a) stabileşte pentru Bancă proceduri de evidenţă contabilă şi de control contabil în temeiul regulamentelor 

Băncii Naţionale a Moldovei, supraveghează respectarea lor şi controlează conturile şi alte documente ale 

Băncii; 

b) controlează respectarea legilor şi a regulamentelor aplicabile Băncii şi prezintă Consiliului Băncii 

rapoartele respective; 

c) prezintă rapoarte la cererea Consiliului Băncii, precum şi referitor la problemele pe care le consideră 

necesare; 
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d) efectuează controale extraordinare ale activităţii Băncii: 

e) exercită controlul activităţii economico-financiare a Băncii pe anul de gestiune; 

f) controlează activitatea direcţiei audit intern, face legătură cu auditorii externi şi comunică datele 

Consiliului Băncii.  

Conform rezultatelor controlului, Comisia de cenzori a Băncii întocmeşte un raport, semnat de toţi 

membrii Comisiei de cenzori care au participat la control şi îl transmite Comitetului de conducere şi Consiliului 

Băncii, precum şi acţionarilor care deţin 10 % din acţiunile cu drept de vot ale băncii - în cazul în care aceştia au 

cerut efectuarea controlului.  

Comisia de cenzori este în drept: 

a) să ceară convocarea adunării generale extraordinare a acţionarilor în cazul descoperirii unor abuzuri 

din partea conducătorilor Băncii; 

b) să participe cu drept de vot consultativ la şedinţele Comitetului de conducere, Consiliului Băncii şi 

adunării generale a acţionarilor Băncii; 

c) să primească de la direcţia audit intern a Băncii materialele controalelor de audit ale subdiviziunilor 

Băncii centrale şi filialelor ei. 

Comisia de cenzori prezintă pentru aprobare adunării generale anuale a acţionarilor Băncii  raportul 

despre activitatea sa. 

Comitetele 

În scopul respectării principiilor de guvernare corporativă şi realizării recomandărilor Instituţiilor financiare 

internaţionale, precum şi ţinând cont de necesitatea perfecţionării procesului de numire a membrilor Consiliului, 

precum şi pentru a înainta propuneri pentru motivarea membrilor organului executiv - Comitetului de conducere, 

activează Comitetul de numiri şi recompense, aprobat de către Consiliul Băncii.  

Politica Băncii în domeniul dirijării activelor şi pasivelor ţine de competenţa Comitetului de dirijare a 

activelor şi pasivelor (ALCO) şi evaluarea riscurilor, competenţa şi componenţa căruia sunt aprobate de 

Consiliul Băncii. 

Chestiunile privind riscurile bancare sunt examinate de către Comitetul de Risc, care elaborează 

recomandările necesare pentru Banca centrală şi subdiviziunile Băncii. 

Comitetul de tender este aprobat de către Consiliul Băncii şi este creat în scopul organizării şi 

desfăşurării cât mai optime a tenderelor în BC „Moldindconbank” S.A. 

Comitetul pentru securitate şi sănătate în muncă este constituit în scopul identificării măsurilor privind 

asigurarea securităţii şi sănătăţii angajaţilor Băncii la locul de muncă.  

Comitetele de creditare  

În BC „Moldindconbank” S.A. chestiunile privind acordarea creditelor ţin de competenţa Comitetului de 

creditare. 

În Bancă activează următoarele Comitete de creditare: 

- Comitetului de creditare ÎMM; 

- Comitetului Micro Credite; 

- comitetele de creditare ale filialelor. 
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Pentru Comitetul de conducere şi comitetele de creditare sunt stabilite limite de competenţă. În cazul în care 

suma creditului depăşeşte limita de competenţă a Comitetului de conducere sau împuternicirile acestuia – 

chestiunile respective sunt examinate şi aprobate de Consiliul Băncii. 

 

 

ALTE ASPECTE ALE DEZVOLTĂRII BĂNCII 

Activitatea internaţională 

Pe parcursul anului 2014 Banca a optimizat in continuare reţeaua sa corespondentă, avind peste 50 

corespondenţi bancari, printre care The Bank of New York Mellon (SUA),  Commerzbank (Germania), Raiffeizen 

Zentralbank Oestereich (Austria), Sberbank (Rusia), Privatbank (Ucraina), Banca Comercială Romană 

(Romania), Banca Monte dei Paschi di Siena (Italia), Turkiye Iş Bancasi (Turcia) etc.  

Un segment important in activitatea băncii pe plan internaţional o reprezintă colaborarea cu instituţiile financiare 

internaţionale aşa ca: Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), Banca Olandeză de 

Dezvoltare şi Finanţare (FMO), Banca Mării Negre pentru Comerţ şi Dezvoltare (BSTDB).  

 

Reţeaua de subdiviziuni 

Extinderea reţelei de subdiviziuni pe parcursul anului 2014 a constituit o pârghie importantă  pentru BC 

„Moldindconbank” S.A. Dezvoltarea teritorială a Băncii are drept scop acoperirea republicană,   prestarea 

serviciilor bancare şi oferirea unui spectru larg de servicii bancare la un nivel înalt, îndreptată spre atragerea la 

deservire a clienţilor noi, acest fapt fiind posibil doar prin amplasarea subdiviziunilor Băncii în locaţiuni atractive 

pentru activităţile clienţilor în diferite zone.  

Ca şi în anii precedenţi, BC „Moldindconbank” S.A. a continuat procesul de extindere a reţelei de 

subdiviziuni. Drept urmare deschizând subdiviziuni noi în zonele unde nu avea acoperire (or. Şoldăneşti or. 

Ocniţa şi satul Coşniţa) şi-a atins scopul privind acoperirea teritorială a Republicii Moldova.  

Pe parcursul anului 2014, numărul de subdiviziuni s-a mărit cu 15 unităţi, inclusiv: numărul filialelor cu 8 

unităţi (inclusiv 6 reorganizate din agenţii) iar numărul agenţiilor cu 7 unităţi (au fost deschise 15 agenţii noi 6 

agenţii au fost reorganizate în filiale şi 1 agenţie a fost lichidată). În municipiul  Chişinău, au fost deschise 4 filiale 

şi 4 agenţii, iar în teritoriu, 4 filiale şi 11 agenţii. 

În acelaşi timp au fost reamplasate filiala din or. Ceadîr-Lunga şi agenţia nr. 67 din or. Cantemir.  

La 31.12.2014, Banca dispunea de 127 de subdiviziuni inclusiv:  

- 57 de filiale, 25 în mun. Chişinău şi 32 în teritoriu; 

- 70 de agenţii 25 în mun. Chişinău şi 45 în teritoriu.  

 

 

Informaţia privind răscumpărarea acţiunilor 

În anul 2014, răscumpărarea părţilor sociale a acţiunilor proprii nu a avut loc. 

 

Evenimente importante 

În baza deciziei Consiliului Băncii şi confirmării de către Banca Naţională a Moldovei din 20 decembrie 

2014, începînd cu data de 20 ianuarie 2015, funcţia de preşedinte al Comitetului de conducere al BC 

Moldindconbank S.A. este exercitată de către Dl Leonid Talmaci. 
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Nominalizări şi distincţii 

Pe parcursul anului 2014, Banca a obţinut următoarele nominalizări şi distincţii: 

- 17 martie 2014, BC Moldindconbank S.A. a fost desemnată cea mai bună bancă din Moldova, de către 

prestigioasa revistă americană Global Finance, în raitingul anual World Best Emerging Market Banks in 

Central and Eastern Europe; 

- 16 mai 2014, BC Moldindconbank S.A. este recunoscută drept “Cea mai activă bancă a anului 2013 din 

Moldova în cadrul programului de susţinere şi dezvoltare a comerţului” (Trade Facilitation Programme), 

organizat de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie (BERD); 

- 01 octombrie 2014, BC Moldindconbank S.A. a fost inclusă în top 100 (locul 86) cele mai mari bănci din sud-

estul Europei conform clasamentului TOP 100 SEE-2014 elaborat de agenţia financiară internaţională 

SeeNews; 
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SUBDIVIZIUNILE BĂNCII  

(la situaţia din 31.12.2014) 

Nr. Filiale Adresa 

1 Filiala  „Centru”  mun. Chişinău, str. Armenească, 38 

2 Filiala  „Telecomtrans”  mun. Chişinău, str. A. Şciusev, 76/A 

3 Filiala  „Invest”  mun. Chişinău, bd. Moscova, 14/1 

4 Filiala  „Remiz”  mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 123/A 

5 Filiala  „Onest”  mun. Chişinău, str. C. Brîncuşi, 110 

6 Filiala  „Ciocana”  mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrân, 30 

7 Filiala  „Stabil”  mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrân, 2 

8 Filiala  „Flacăra”  mun. Chişinău, str. Ion Creangă, 49/1 

9 Filiala  „Premium”  mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 64 

10 Filiala  „Telecentru”  mun. Chişinău, şos. Hînceşti, 53 

11 Filiala  „Dacia”  mun. Chişinău, bd. Dacia, 35 

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

13 Filiala  „Renaştere”  mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru, 22/1 

14 Filiala  „Cuza-Vodă”  mun. Chişinău, bd. Dacia, 47/2 

15 Filiala  nr. 2  mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 10 

16 Filiala  nr. 8  mun. Chişinău, str. N. Testemiţeanu, 22 

17 Filiala  nr. 15  mun. Chişinău, str. Alba Iulia, 75 

18 Filiala  nr. 16  mun. Chişinău, or. Vatra, str. Ştefan Vodă, 9 

19 Filiala  „Zorile”  mun. Chişinău, str. Calea  Ieşilor, 8 

20 Filiala  „Ştefan cel Mare”  mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 132 

21 Filiala  „Kiev”  mun. Chişinău, str. Kiev, 9/1 

22 Filiala „Durleşti”  mun. Chişinău, or. Durleşti, str. T. Vladimirescu, 70/A 
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23 Filiala „Paris”  mun. Chişinău, str. Paris, 47/A 

24 Filiala „Mircea cel Bătrîn”  mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrân, 1 

25 Filiala „Armenească”  mun. Chişinău, str. Armenească, 44 

26 Filiala din or. Ialoveni  or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 31 

27 Filiala din or. Cimişlia   or. Cimişlia,  bd. Ştefan cel Mare, 16, nr. 002 

28 Filiala din mun. Bălţi  mun. Bălţi, str. 31 August, 20/A 

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

30 Filiala din or. Orhei  or. Orhei, str. Vasile Lupu, 38/A 

31 Filiala din or. Rezina  or. Rezina, str. 27 August, 48/a 

32 Filiala din or. Donduşeni  or. Donduşeni, str. Serghei Lazo, 14 

33 Filiala din or. Edineţ  or. Edineţ,  str. Independenţei, 104 

34 Filiala din or. Soroca  or. Soroca, str. Ştefan cel Mare,22/a 

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

36 Filiala din or. Leova  or. Leova, str. Independenţei, 24 

37 Filiala din s. Giurgiuleşti  r-nul Cahul, s. Giurgiuleşti, str. Independenţei, 51 

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

39 Filiala din or. Briceni  or. Briceni, str. Independenţei, 36 

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

41 Filiala din or. Căuşeni  or. Căuşeni, str. Mateevici Alexei, 7/A 

42 Filiala din or. Ungheni  or. Ungheni, str.  Boico,  2/A 

43 Filiala din or. Taraclia  or. Taraclia, str. Lenina, 136 

44 Filiala din or. Cahul  or. Cahul, str. 31 August, 13/3 

45 Filiala din or. Comrat   mun. Comrat, str. Tretiacov, 19/A, UTA Găgăuzia 

46  Filiala din or. Anenii Noi  or. Anenii Noi, str. Alexandr Suvorov, 2/a 
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47 Filiala din or. Sîngerei  or. Sîngerei, str. Independenţei, 121/A 

48 Filiala din or. Criuleni  or. Criuleni, bd. Biruinţa, 14 

49 Filiala din or. Ceadîr-Lunga  or. Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 50/1, UTA Găgăuzia 

50 Filiala din or. Făleşti  or. Făleşti, str. Alexandru cel Bun, 96 

51 Filiala din or. Glodeni  or. Glodeni, str. Suveranităţii, 17, nr. 3 

52 Filiala din or. Nisporeni  or. Nisporeni str. Suveranităţii, 10/A 

53 Filiala din or. Călăraşi  or. Călăraşi, str. M. Eminescu, 20/A 

54 Filiala din or. Rîşcani  or. Rîşcani, str. Independenţei, 14/C 

55 Filiala din or. Şoldăneşti  or. Şoldăneşti, str. Prieteniei, 2/1 

56 Filiala din or. Teleneşti  or. Teleneşti, str. 31 August, 7 

57 Filiala din or. Ocniţa   or. Ocniţa, str. 50 Ani ai Biruinţei, 19, nr. 4 

Nr.  Agenţii Adresa 

1 Agenţia nr. 1 a filialei „Premium” mun. Chişinău, str. Mitropolit Varlaam, 58 

2 Agenţia nr. 2 a filialei din or. Drochia or. Drochia,  str. 31 August, 35 

3 Agenţia nr. 4 a filialei „Cuza-Vodă” mun. Chişinău,  bd. Dacia, 80/3 

4 Agenţia nr. 5 a filialei din mun. Bălţi mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 2 

5 Agenţia nr. 6 a filialei din or. Anenii Noi r-nul Anenii Noi, s. Varniţa, str. Tighina, 111 

6 Agenţia nr. 7 a filialei „Onest” mun. Chişinău, str. Independenţei, 4/1 

7 Agenţia nr. 8 a filialei din mun. Bălţi mun. Bălţi, Piaţa Vasile Alecsandri, 6 

8 Agenţia nr. 9 a filialei din s. Giurgiuleşti r-nul  Cahul, s. Giurgiuleşti, str. Dunărea, 2/A 

9 Agenţia nr. 10 a filialei „Zorile” mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor, 14 

10 Agenţia nr. 12 a filialei din or. Căuşeni  or. Căuşeni, şos. Tighinei, 7 

11 Agenţia nr. 13 a filialei „Ştefan cel Mare” mun. Chişinău, str. Puşkin,  35 

12 Agenţia nr. 14 a filialei din or. Comrat mun. Comrat, str. Biruinţei, 58, UTA Găgăuzia 
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13 Agenţia nr. 15 a filialei „Stabil” mun. Chişinău, str. Ginta Latină, 17/3 

14 Agenţia nr. 16 a filialei din or. Orhei or. Orhei, str. Piatra Neamţ, 4 

15 Agenţia nr. 17 a filialei „Onest” mun. Chişinău, bd. Cuza-Vodă, 44 

16 Agenţia nr. 18 a filialei „Cuza-Vodă” mun. Chişinău, str. Independenţei, 40 

17 Agenţia nr. 19 a filialei din or. Leova r-nul  Leova, or. Iargara, str. 31 August, 106 

18 Agenţia nr. 20 a filialei din mun. Bălţi mun. Bălţi, str. Feroviarilor, 18/A 

19 Agenţia nr. 21 a filialei din or. Rezina or. Rezina, str. Şciusev, 7 

20 Agenţia nr. 22 a filialei din or. Soroca or. Soroca, str. Ştefan cel Mare, 33/a 

21 Agenţia nr. 23 a filialei din or. Căuşeni or. Ştefan Vodă, str. Libertăţii, 1 

22 Agenţia nr. 24 a filialei din or. Comrat mun. Comrat, str. Lenin, 146/a, UTA Găgăuzia 

23 Agenţia nr. 25 a filialei „Kiev” mun. Chişinău, str. Bogdan - Voievod, 1/1 

24 Agenţia nr. 26 a filialei din or. Făleşti or. Făleşti,  str.  M. Eminescu, 7 

25 Agenţia nr. 28 a filialei din or. Briceni r-nul Briceni, or. Lipcani, str. Frunze, 3 

26 Agenţia nr. 29 a filialei „Centru” mun. Chişinău, str. Uzinelor, 19 

27 Agenţia nr. 30 a filialei din or. Donduşeni or. Otaci, str. Prieteniei, 147 

28 Agenţia nr. 31 a filialei „Onest” mun. Chişinău, str. Munceşti, 95  

29 Agenţia nr. 32 a filialei „Centru” mun. Chişinău, str. 31 August 1989,  79/1 

30 Agenţia nr. 33 a filialei din mun. Bălţi mun. Bălţi, str. Alexandru cel Bun, 1 

31 Agenţia nr. 36 a filialei din or. Briceni  r-nul Briceni, s. Corjeuţi 

32 Agenţia nr. 37 a filialei din or. Cahul or. Vulcăneşti, str. Plotnicova, nr. 65, UTA Găgăuzia 

33 Agenţia nr. 40 a filialei „Centru” mun. Chişinău, bd. Decebal, 6 

34 Agenţia nr. 41 a filialei din or. Anenii Noi or. Anenii Noi, str. Parcului, 1/A 

35 Agenţia nr. 42 a filialei din or. Străşeni or. Străşeni, str. Ştefan cel Mare, 135 

36 Agenţia nr. 43 a filialei din or. Hîncești or. Hîncești, str. Chişinău, 8, nr. 1 
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37 Agenţia nr. 44 a filialei din mun. Comrat s. Congaz, str. Lenin, 51/1, UTA Găgăuzia 

38 Agenţia nr. 46 a filialei „Centru” mun. Chişinău, str. Uzinelor, 11 

39 Agenţia nr. 47 a filialei nr. 2 mun. Chişinău, str. Piaţa Gării, 1  

40 Agenţia nr. 48 a filialei din or. Cimişlia or. Cimişlia, str. Barbu Lăutaru, nr. 001 

41 Agenţia nr. 49 a filialei din or. Cimişlia or. Basarabeasca, str. Karl Marks, 95 

42 Agenţia nr. 51 a filialei nr. 2 mun. Chişinău, bd. Negruzzi, 4/2 

43 Agenţia nr. 52 a filialei din or. Orhei or. Orhei, str. Mihai Eminescu, 10 

44 Agenţia nr. 53 a filialei din or. Floreşti or. Floreşti, str. 31 August, 57 

45 Agenţia nr. 54 a filialei „Onest” mun. Chişinău, bd. Decebal, 91, of. 62V 

46 Agenţia nr. 56 a filialei din or. Ungheni or. Ungheni, str. Naţională, 18, nr. 2 

47 
Agenţia nr. 57 a filialei „Flacăra” 

mun. Chişinău, com. Truşeni, sat. Dumbrava, str. Buiucani, 

1a 

48 Agenţia nr. 58 a filialei nr.8 mun. Chişinău, str. N. Testemiţeanu, 37  

49 Agenţia nr. 60 a filialei nr.8 mun. Chişinău, str. N. Testemiţeanu, 29  

50 Agenţia nr. 61 a filialei „Zorile” mun. Chişinău, str. Pietrăriei, 3 

51 Agenţia nr. 62 a filialei din or. Drochia or. Drochia,  str. 31 August, 33 

52 Agenţia nr. 63 a filialei din or. Edineţ or. Edineţ,  str. 31 August 1989, 8/B 

53 Agenţia nr. 64 a filialei din or. Hîncești or. Hîncești, str. Chişinău, 2 

54 Agenţia nr. 65 a filialei din or. Cimişlia or. Cimişlia, str. Barbu Lăutaru, nr. 4/1 

55 Agenţia nr. 67 a filialei din or. Leova or. Cantemir, str. Ştefan Vodă, 18/B 

56 Agenţia nr. 68 a filialei „Cuza-Vodă” mun. Chişinău, str. Independenţei, 15/2 

57 Agenţia nr. 70 a filialei din or. Cahul or. Cahul, str. 31 August, 13v/3 

58 Agenţia nr. 71 a filialei din or. Cahul or. Cahul, str. Sanatoriului, 2/A 

59 Agenţia nr. 72 a filialei din or. Soroca or. Soroca, str. Ştefan cel Mare, 123 

60 Agenţia nr. 73 a filialei din or. Floreşti or. Floreşti, str. Ion Irimiţa, 1c 
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61 Agenţia nr. 74 a filialei din mun. Bălţi mun. Bălţi, str. Decebal, 101 

62 Agenţia nr. 75 a filialei din or. Ceadîr-Lunga or. Ceadîr-Lunga, str. M. Gorki, 11/1, UTA Găgăuzia 

63 Agenţia nr. 76 a filialei din mun. Bălţi mun. Bălţi, str. Calea Ieşilor, 104 

64 Agenţia nr. 77 a filialei „Stabil” mun. Chişinău, str. Maria Drăgan, 11 

65 Agenţia nr. 78 a filialei nr.2 mun. Chişinău, str. Puşkin, 24 

66 Agenţia nr. 79 a filialei „Cuza-Vodă” mun. Chişinău, str. Burebista, 40/2 

67 Agenţia nr. 80 a filialei „Stabil” r-nul Dubăsari, s. Coşniţa 

68 Agenţia nr. 82 a filialei din or. Donduşeni or. Donduşeni, str. Feroviarilor, 10/1 

69 Agenţia nr. 84 a filialei din or. Nisporeni or. Nisporeni, str. Marii Adunări Naționale, f/nr. 

70 Agenţia nr. 85 a filialei din or. Cahul or. Cahul, str. Mihai Viteazul, 49 
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RAPORTUL COMPANIEI DE AUDIT „Grant Thornton” 

Raportul auditorului independent către acţionarii BC „Moldindconbank” S.A. 

Am audiat situaţiile financiare anexate ale BC „Moldindconbank” S.A. („Banca”), care cuprind situaţia poziţiei 

financiare la data de 31 decembrie 2014, situaţia rezultatului global, situaţia modificărilor capitalului propriu şi 

situaţia fluxurilor de trezorerie aferente anului încheiat la acea dată, şi un sumar al politicilor contabile 

semnificative şi alte informaţii explicative. 

Responsabilitatea conducerii pentru situaţiile financiare 

Conducerea este responsabilă pentru întocmirea şi prezentarea fidelă a acestor  situaţii financiare în 

conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, şi pentru acel control intern pe care 

conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea situaţiilor financiare care sunt lipsite de denaturări 

semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare. 

Responsabilitatea auditorului 

Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie cu privire la aceste situaţii financiare pe baza auditului 

nostru. Am desfăşurat auditul în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit. Aceste standarde prevăd 

conformitatea cu cerinţele etice şi planificarea şi desfăşurarea auditului în vederea asigurării rezonabile cu privire 

la măsura în care situaţiile financiare sunt lipsite de denaturări semnificative.  

Un audit implică desfăşurarea de proceduri în vederea obţinerii de probe de audit cu privire la valorile şi 

prezentările din situaţiile financiare. Procedurile selectate depind de raţionamentul auditorului, inclusiv de 

evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situaţiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare. În 

efectuarea acelor evaluări ale riscului, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea de 

către entitate şi prezentarea fidelă a situaţiilor financiare în vederea conceperii de proceduri de audit care să fie 

adecvate circumstanţelor, dar nu cu scopul exprimării unei opinii cu privire la eficienţa controlului intern al 

entităţii. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile şi a caracterului 

rezonabil al estimărilor contabile efectuate de către conducere, precum şi evaluarea prezentării generale a 

situaţiilor financiare.  

Credem că probele de audit pe care le-am obţinut sunt suficiente şi adecvate pentru a furniza o bază pentru 

opinia noastră de audit. 

Opinia 

În opinia noastră, situaţiile financiare prezintă fidel, din toate punctele de vedere semnificative poziţia financiară a  

Băncii la 31 decembrie 2014,  şi performanţa sa financiară şi fluxurile sale de trezorerie aferente anului încheiat 

la acea dată, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară. 

Alte aspecte 

Acest raport este adresat exclusiv acţionarilor Băncii în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea 

raporta acţionarilor Băncii acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, şi nu în 

alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm şi nu ne asumăm responsabilitatea decît faţă de Bancă şi 

acţionarii acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată. 

21 aprilie 2015 
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BC Moldindconbank SA  

Situaţia poziţiei financiare 

La 31 decembrie 2014 

 Note 2014 2013 

  MDL’000 MDL’000 

ACTIVE        

Mijloace băneşti şi conturi la Banca Naţională 4 1,911,624 1,776,521 

Conturi curente şi depozite la bănci  5 1,113,581 2,265,163 

Investiţii păstrate până la scadenţă 6 1,011,792 936,045 

Credite, net  7 8,590,948 7,306,142 

Investiţii disponibile în vederea vânzării 8 29,542 50,697 

Mijloace fixe, net  9 201,281 172,920 

Active nemateriale, net 10 46,591 38,228 

Investiţii imobiliare, net 11 9,638 11,275 

Alte active, net           12 349,165 264,069 

    

Total active  13,264,162 12,821,060 

    

DATORII    

Datorii către bănci  13 881,146 1,034,278 

Alte împrumuturi 14 1,656,993 1,514,647 

Datorii către clienţi 15 8,888,492 8,801,088 

Datorii privind impozitul curent  17,626 19,226 

Datorii privind impozitul amânat 16 39,533 32,790 

Alte datorii 17 86,789 100,924 

    

Total datorii  11,570,579 11,502,953 

    

CAPITALUL PROPRIU    

Acţiuni ordinare 18 494,466 494,466 

Rezerve prevăzute de statut 19 312,222 273,425 

Capital suplimentar  5 5 

Rezerve din reevaluare   12,179 13,947 

Profit nerepartizat  874,711 536,264 

    

Total capitalul propriu  1,693,583 1,318,107 

    

Total pasive  13,264,162 12,821,060 

 

Notele anexate sunt parte integra ale situaţiilor financiare ale băncii. 

Situaţiile financiare au fost autorizate pentru emitere la 9 aprilie 2015 de către Conducerea Băncii reprezentată de: 

Preşedinte   Contabil şef 

Dl Leonid Talmaci         ......................................   Dna Nadejda Cuharschi    ..................................... 
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BC Moldindconbank SA  

Situaţia poziţiei financiare 

La 31 decembrie 2014 

 Note 2014 2013 

  MDL’000 MDL’000 

Venituri din dobânzi       990,394 852,353 

Cheltuieli privind dobânzile   (503,236) (489,210) 

Venituri din dobânzi, net  22 487,158 363,143 

    

Pierderi din depreciere  23 (55,266) (53,840) 

    

Venituri nete din dobânzi diminuate cu pierderi din 

depreciere a valorii  431,892 309,303 

    

Venituri din comisioane  187,536 153,807 

Cheltuieli privind comisioanele  (27,306) (21,565) 

Venituri din comisioane, net 24 160,230 132,242 

    

Venituri din activitatea financiară, net 25 129,749 129,040 

Câştiguri din vânzarea investiţiilor disponibile în vederea 

vânzării  5,788 55 

Alte venituri operaţionale  26 35,975 45,022 

Total venituri operaţionale  763,634 615,662 

    

Cheltuieli privind retribuirea muncii şi cheltuieli aferente  27 (126,966) (152,850) 

Cheltuieli generale şi administrative  28 (161,443) (101,588) 

Uzura şi deprecierea  9-11 (25,555) (23,551) 

Total cheltuieli neaferente dobânzilor  (313,964) (277,989) 

    

Profit din activitatea operaţionala până la impozitare   449,670 337,673 

    

Cheltuieli privind impozitul pe venit  16 (52,153) (36,400) 

    

Profitul perioadei  397,517 301,273 

    

Alte elemente ale rezultatului global    

Rezerva privind investiţiile disponibile în vederea vânzării 8 (1,936) 8,118 

Impozitul pe venit amânat aferent componentelor altor elemente 

ale rezultatului global 16 168 (759) 

Alte elemente ale rezultatului global, după impozitare  (1,768) 7,359 

    

Total rezultat global al anului, după impozitare  395,749 308,632 

    

Rezultat pe acţiune (MDL) 30 80 61 

Notele anexate sunt parte integra ale situaţiilor financiare ale băncii. 

Situaţiile financiare au fost autorizate pentru emitere la 9 aprilie 2015 de către Conducerea Băncii reprezentat de: 

 

Preşedinte   Contabil şef 

Dl Leonid Talmaci      ........................................   Dna Nadejda Cuharschi    ..................................... 
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BC Moldindconbank SA  

Situaţia Modificărilor capitalului propriu 

Pentru anul încheiat la 31 decembrie 2014 

 

 

 

Acţiuni  

ordinare 

 plasate 

Surplus de 

capital Alte rezerve 

Rezerve 

generale 

pentru riscuri 

bancare 

Rezerva privind 

investiţiile 

disponibile în 

vederea vânzării 

Profit 

nedistribuit Total 

 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

        

Sold la 1 ianuarie 2014 494,466 5 51,089 222,336 13,947 536,264 1,318,107 

Dividende distribuite - - - - - (20,273) (20,273) 

Transferuri - - - 38,797 - (38,797) - 

Tranzacţii cu proprietarii 494,466 5 51,089 261,133 13,947 477,194 1,297,834 

        

Profit net al anului - - - - - 397,517 397,517 

Alte elemente ale rezultatului global, 

după impozitare        

Modificarea valorii juste a investiţiilor 

disponibile în vederea vânzării - - - - (1,768) - (1,768) 

        

Sold la 31 decembrie 2014 494,466 5 51,089 261,133 12,179 874,711 1,693,583 

        

        

Sold la 1 ianuarie 2013 494,466 5 51,089 161,208 6,588 306,157 1,019,513 

Dividende distribuite - - - - - (10,038) (10,038) 

Transferuri - - - 61,128 - (61,128) - 

Tranzacţii cu proprietarii 494,466 5 51,089 222,336 6,588 234,991 1,009,475 

        

Profit net al anului curent - - - - - 301,273 301,273 

Alte elemente ale rezultatului global, 

după impozitare         

Modificarea valorii juste a investiţiilor 

disponibile în vederea vânzării - - - - 7,359 - 7,359 

        

Sold la 31 decembrie 2013 494,466 5 51,089 222,336 13,947 536,264 1,318,107 

 

Notele anexate sunt parte integra ale situaţiilor financiare ale băncii. 
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BC Moldindconbank SA  

situaţia fluxurilor de trezorerie 

Pentru anul încheiat la 31 decembrie 2014 

 Note 2014 2013 

  MDL’000 MDL’000 

Activitatea operaţională    

Dobânzi încasate  984,812 836,592 

Plata dobânzilor  (516,423) (463,119) 

Încasări băneşti din comisioane, net  159,482 132,241 

Venituri financiare şi alte venituri operaţionale, net  183,578 147,113 

Plăţi băneşti privind retribuirea muncii  (123,192) (155,447) 

Plăţi băneşti privind cheltuielile generale şi administrative  (159,510) (96,839) 

Încasări înainte de modificările în capitalul circulant  528,747 400,541 

    

(Majorarea) / diminuare) activelor curente:    

Conturi curente şi depozite plasate în BNM  (672,760) (144,093) 

Conturi curente şi depozite plasate în alte bănci  (28,488) (9,903) 

Valori mobiliare peste 90 de zile  (59,020) (202,360) 

Credite, net  (1,323,586) (1,615,175) 

Alte active  (73,990) (144,036) 

Majorarea / (diminuarea ) datoriilor curente:    

Datorii către bănci  (152,035) 537,101 

Datorii către clienţi  99,790 3,065,614 

Alte datorii  (42,512) 11,105 

Fluxul net de mijloace băneşti din activitatea operaţională 

până la impozitare  (1,723,854) 1,898,794 

    

Plăţi privind impozitul pe venit  (28,607) (10,111) 

Fluxul net de mijloace băneşti din activitatea operaţională  (1,752,461) 1,888,683 

    

Activitatea investiţională    

Plăţi băneşti pentru procurarea activelor nemateriale  (13,321) (17,109) 

Plăţi băneşti pentru procurarea mijloacelor fixe  (47,627) (6,233) 

Încasări băneşti din vânzarea mijloacelor fixe  2,787 97 

Încasări privind valorile mobiliare investiţionale  25,179 (16,808) 

Fluxul net de mijloace băneşti din activitatea investiţională  (32,982)  (40,053) 

    

Activitatea financiară    

Încasări  aferente creditelor şi împrumuturilor  1,414,603 1,442,037 

Plăţi aferente creditelor şi împrumuturilor  (1,272,550) (1,175,247) 

Dividende plătite  (15,260) (7,330) 

Fluxul net de mijloace băneşti din activitatea financiară  126,793 259,460 

    

Venituri/(pierderi) nerealizate din diferenţele de curs valutar  (19,839) 5,724 

    

Fluxul net al mijloacelor băneşti   (1,678,489) 2,113,814  

    

Soldul mijloacelor băneşti la 1 ianuarie  3,923,046 1,809,232 

    

Soldul mijloacelor băneşti la 31 decembrie     21 2,244,557 3,923,046 

 

Notele anexate sunt parte integra ale situaţiilor financiare ale băncii. 
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NOTELE EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE 

1. Informaţii generale despre Banca 

BC Moldindconbank SA (“Banca”) a fost înfiinţată în octombrie 1991 şi funcţionează ca o bancă comercială şi de economii, 

oferind o gamă largă de servicii şi produse bancare, adresându-se tuturor categoriilor de clienţi prin intermediul celor 57 de 

filiale (2013: 49 filiale). 

La sfârşitul anului 2013 Banca deţinea licenţa eliberată de Banca Naţională a Moldovei, care permite desfăşurarea tuturor 

tipurilor de activităţi. Banca are 1,148 salariaţi la data de 31 decembrie 2014 (1,063  la data de 31 decembrie 2013). 

Adresa juridică a Băncii este – strada Armenească 38, Chişinău, Republica Moldova. Banca este listată la Bursa de Valori a 

Moldovei. 

 

Conform declaraţiei Consiliului de Directori şi Comitetului Executiv, la 31 decembrie 2014 şi 31 decembrie 2013, cât şi pe 

parcursul acestor perioade, Banca nu a avut nici o parte care ar fi controlat în ultima instanţă societatea, adică o persoană sau 

un grup de persoane, care ar deţine un control comun. Acţionarii şi reprezentanţii acestora în Consiliul Băncii şi Comitetul de 

Conducere al Băncii  activează în spirit de cooperare, în ceea ce priveşte guvernarea şi implementarea politicilor operaţionale 

şi financiare ale Băncii. 

 

Deoarece operaţiunile Băncii nu sunt expuse la riscuri şi rentabilităţi cu un grad semnificativ de diferenţiere, precum şi 

datorită faptului că mediul legislativ, natura serviciilor, procesul de activitate, tipologia clienţilor pentru serviciile şi 

produsele oferite, cât şi metodele folosite pentru furnizarea serviciilor sunt omogene pentru toate activităţile sale, Banca 

operează ca un segment unic de activitate. 

 

2. Bazele prezentării 

Declaraţie de conformitate  

Situaţiile financiare ale Băncii au fost pregătite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară 

(I.F.R.S.), emise de Consiliul Internaţional al Standardelor Contabile (CISC). 

 

Principii de evaluare 

Situaţiile financiare sunt pregătite în baza costului istoric, cu excepţia instrumentelor financiare derivative şi a investiţiilor 

financiare disponibile în vederea vânzării care au fost evaluate la valoarea justa. 

 

Moneda funcţională şi de prezentare 

Situaţiile financiare sunt întocmite în lei moldoveneşti (“MDL”), care este moneda funcţională şi moneda ţării în care 

operează Banca. Toată informaţie financiară prezentată în MDL a fost rotunjită până la cel mai apropiată mie, cu excepţia 

cazurilor în care este indicat altfel. 

 

Estimări contabile 

Banca efectuează estimări şi presupuneri care afectează valorile raportate a activelor şi obligaţiunilor a anului următor. 

Estimările şi presupunerile sunt revizuite periodic şi sunt bazate pe experienţa istorică, cât şi alţi factori, inclusiv aşteptări a 

evenimentelor viitoare care se presupun a fi rezonabile rezultând din circumstanţele actuale. 
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2. Bazele prezentării (continuare) 

Deprecierea creditelor şi a avansurilor. 

Banca revizuieşte portofoliul de credite lunar pentru estimarea deprecierii valorii creditelor. Pentru a determina dacă o 

pierdere din deprecierea creditelor trebuie reflectată în raportului de profit şi pierdere, Banca efectuează estimări în vederea 

existenţei datelor măsurabile de scădere a fluxurilor viitoare estimate de numerar din portofoliul de credite înainte ca această 

scădere să fie identificată cu un credit individual din portofoliu. Aceste aspecte ar putea să indice date observabile de 

înrăutăţire a serviciului de rambursare a unui debitor dintr-un grup, a condiţiilor naţionale sau economice care corelează cu 

pierderile din activele dintr-un grup.  

 

Managementul utilizează estimări bazate pe istoricul deprecierii activelor cu caracteristici de risc de credit şi evidenţe 

obiective de depreciere similare cu cele din portofoliu în prognozarea fluxurilor viitoare de numerar. Metodologia şi 

presupunerile utilizate pentru estimarea atât a mărimii, cât şi a scadenţei fluxurilor viitoare de numerar sunt revizuite pentru a 

reduce diferenţele dintre estimări şi rezultatele actuale privind pierderile la credite. 

 

Când rezultatul final al acestor factori este diferit de valorile reflectate iniţial, acestea pot afecta material provizionul pentru 

pierderi la credite a perioadei în care această determinare s-a produs. 

 

(ii) Valoarea justă a instrumentelor financiare 

Valoarea justă a instrumentelor financiare care nu sunt tranzacţionate pe piaţa activă este determinată utilizându-se tehnici de 

evaluare. Conducerea alege în baza de estimări rezonabile metoda de evaluare ţinându-se cont de faptul că acestea sunt 

făcute în baza condiţiilor existente la data raportării. Evaluarea instrumentelor financiare este descrisă în detaliu în nota 32. 

 

3. Politici de contabilitate semnificative 

3.1 Modificarea politicilor de contabilitate 

 

Politicile contabile adoptate sunt consistente cu cele din anul precedent. Adoptarea standardelor şi interpretărilor noi care 

sunt efective pentru Banca începând cu 1 ianuarie 2014 nu au avut impact semnificativ asupra politicilor contabile, 

performanţei sau poziţiei financiare ale Băncii. 
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3. Politici de contabilitate semnificative (continuare) 

3.2 Sumarul politicilor de contabilitate semnificative 

 

a. Conversia valutei străine 

Tranzacţiile în valută sunt înregistrate la cursul de schimb din data tranzacţiei. La data bilanţului, activele şi datoriile 

monetare denominate în valută sunt convertite folosind cursul de schimb de închidere. Diferenţele de curs care provin din 

decontarea tranzacţiilor la cursuri diferite de cele de la data tranzacţiei, precum şi din operaţiuni de conversie ale activelor şi 

datoriilor monetare nesoluţionate, în valuta străina, la sfârşitul anului, sunt recunoscute în raportul privind rezultatele 

financiare. 

 

Ratele de schimb la sfârşitul anului şi ratele medii pe an au fost: 

  2014 2013 

  USD Euro USD Euro 

      Media perioadei  14,0388 18,6321 12.5907 16.7241 

Finele anului  15,6152 18,9966 13.0570 17.9697 

 

b. Active financiare 

Banca clasifică activele sale financiare în următoarele categorii: active financiare la valoarea justă reflectate prin contul de 

profit şi pierderi, credite şi creanţe, investiţii păstrate până la scadenţă şi active financiare disponibile în vederea vânzării. 

Conducerea Băncii determină clasificarea investiţiilor la recunoaşterea iniţială a acestora. 

(i) Credite şi creanţe 

Creditele şi creanţele reprezintă active financiare non-derivate, cu achitări fixe sau determinabile şi care nu sunt cotate pe o 

piaţa activă în afară de: (a) acelea pe care entitatea intenţionează să le vândă imediat sau într-un termen scurt, care sunt 

clasificate ca păstrate pentru comercializare, şi acelea pe care entitatea iniţial le desemnează la valoare justă reflectate prin 

contul de profit şi pierderi; (b) acelea pe care entitatea iniţial le desemnează ca disponibile spre vânzare; sau (c) pentru care 

există posibilitatea ca posesorul să nu-şi poată recupera o parte substanţială a investiţiilor sale, din cauze altele decât 

deteriorarea creditului. 

(ii) Investiţii păstrate până la maturitate 

Investiţiile păstrate până la maturitate sunt active financiare non-derivate cu achitări fixe sau determinabile şi cu scadenţe 

fixe pentru care Conducerea Băncii are intenţia pozitivă şi abilitatea de a le păstra până la maturitate. Dacă Banca ar fi 

vândut un număr semnificativ de active păstrate până la scadenţă, întreaga categorie ar fi afectată şi reclasificată ca 

disponibilă în vederea vânzării. De asemenea, în această categorie mai sunt incluse şi bonurile de trezorerie emise de 

Guvernul Republicii Moldova. 

 

Investiţiile financiare clasificate ca păstrate până la scadenţă sunt contabilizate la cost amortizat utilizând metoda câştigului 

efectiv, luând în calcul orice reduceri care sunt altele decât temporare. 
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3. Politici de contabilitate semnificative (continuare) 

3.2 Sumarul politicilor de contabilitate semnificative (continuare) 

b. Active financiare (continuare) 

(iii) Active financiare disponibile în vederea vânzării 

Investiţiile disponibile în vederea vânzării sunt cele care urmează a fi păstrate pe o perioadă nedeterminată de 

timp, şi care pot fi vândute cu scopul măririi lichidităţii sau ca urmare a modificării dobânzilor, ratelor de schimb 

sau a preţului de piaţă. Activele financiare disponibile în vederea vânzării includ investiţii în instrumente de 

capitaluri proprii. Aceste instrumente sânt evaluate la valoarea costului lor minus deprecierea, aşa cum valoarea 

lor justă nu poate fi obiectiv determinată datorită faptului că nu există o piaţă activă pentru aceste investiţii. 

  

(iv) Derecunoașterea activelor financiare şi a datoriilor 

Activele financiare sunt derecunoscute în următoarele cazuri: 

 La stingerea dreptului de a încasa mijloace băneşti de pe urma activului; 

 Banca îşi transferă dreptul de a încasa mijloace băneşti de pe urma activului sau îşi asumă obligaţia de a 

rambursa mijloacele băneşti respective, în totalitate şi fără întârzieri semnificative, furnizorului, în 

conformitate cu acordurile de transfer „pass-through”; 

 (a) Banca îşi transferă substanţial toate riscurile precum şi recompensa de pe urma activului, sau (b) 

Banca nu-şi transferă şi nici nu-şi păstrează substanţial toate riscurile, precum şi recompensa de pe 

urma activului , dar îşi transferă controlul asupra activului.  

 

În cazul când Banca şi-a transferat dreptul de a încasa mijloace băneşti de pe urma activului sau cade sub efectul 

acordului pass-through şi, în acelaşi timp, nu şi-a transferat şi nici păstrat substanţial toate riscurile precum şi 

recompensa de pe urma activului şi nici nu-şi transferă controlul asupra activului, activul este recunoscut la 

nivelul implicării băncii în activ. Continuarea implicării respective, care ia forma unei garanţii asupra activului 

transferat este recunoscută ca valoarea minimă între costul istoric al activului şi valoarea maximă a 

consideraţiei pe care Banca ar fi cerut să o plătească. 

 

Datoria financiară este nerecunoscută în cazul când, obligaţia aferentă datoriei se stinge, expiră sau este 

achitată. 

 

c. Deprecierea împrumuturilor 

Dacă există o dovadă obiectivă că Banca nu va putea recupera toate sumele scadente (suma creditului şi dobânda) conform 

termenilor contractuali iniţiali ai creditului / creanţelor privind leasing-ul financiar, aceste credite sunt considerate 

depreciate. Valoarea pierderii din depreciere reprezintă diferenţa între valoarea de bilanţ a creditului / creanţelor privind 

leasing-ul financiar şi valoarea prezentă a fluxurilor de mijloace băneşti viitoare actualizate cu rata efectivă iniţială a 

dobânzii sau este diferenţa între valoarea de bilanţ a creditului / creanţelor privind leasing-ul financiar şi valoarea justă a 

gajului, dacă împrumutul / creanţele privind leasing-ul financiar dispun de gaj şi executarea acestuia este probabilă. 
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3. Politici de contabilitate semnificative (continuare) 

3.2 Sumarul politicilor de contabilitate semnificative (continuare) 

c. Deprecierea împrumuturilor (continuare) 

Deprecierea valorii şi nerecuperabilitatea sunt evaluate şi recunoscute separat pentru creditele şi creanţele semnificative din 

punct de vedere individual, şi la nivel de portofoliu pentru un grup de credite ș i creanţe similare ce nu sunt identificate 

individual ca fiind depreciate valoric. Dacă Banca determină că nu există nici o dovadă obiectivă de deteriorare a valorii unui 

activ financiar evaluat separat, semnificativ sau nu, ea include acest activ în grupa activelor financiare cu caracteristici 

similare ale riscului de credit, şi estimează pentru acestea un provizion colectiv pentru deteriorarea valorii. Activele, care 

sunt estimate individual pentru depreciere a valorii ș i pentru care este sau continuă a fi recunoscută pierderea din 

deprecierea valorii, nu sunt incluse în estimarea colectivă a deprecierii valorii. 

 

Valoarea curentă a fluxurilor de numerar viitoare estimate este actualizată cu rata efectivă a dobânzii iniţiale a activului 

financiar. Dacă creditul are o rată a dobânzii variabilă, rata discontului pentru estimarea pierderii din deteriorarea valorii este 

rata efectivă a dobânzii curentă. 

 

Valoarea de bilanţ a unui activ este redusă la valoarea sa recuperabilă estimată prin recunoaşterea în contul de profit şi 

pierdere a provizionului pentru deprecierea creditului. Casarea este efectuată când creditul este considerat nerecuperabil, în 

întregime sau parţial. Casările sunt reduse din provizioanele stabilite anterior şi în acelaşi timp reduc suma creditului. 

Recuperările de credite casate în perioadele anterioare sunt incluse în venituri prin intermediul mişcării în provizionul pentru 

deprecierea valorii. 

 

Dacă valoarea deprecierii scade ulterior datorită unui eveniment survenit după casare, diminuarea provizionului se 

recunoaşte prin creditarea provizionului pentru pierderile din credite.  

 

Cu scopul evaluării colective a deprecierii, activele financiare sunt grupate în baza criteriilor interne ale Băncii de grupare a 

creditelor care ţin cont de caracteristicilor riscului de credit aşa ca industria, tipul gajului, statutul trecut şi alţi factori 

relevanţi. Fluxurile viitoare de trezorerie pentru un grup de active financiare care sunt evaluate colectiv pentru depreciere 

sunt estimate în baza experienţei anteriore cu active cu  caracteristici ale riscului de credit similare cu cele din grup. 

Metodologia şi presupunerile folosite pentru estimarea fluxurilor viitoare de trezorerie sunt  revizuite periodic pentru a 

reduce orice diferenţe între pierderea estimată şi pierderea reală. 

 

d. Compensarea instrumentelor financiare 

Activele şi obligaţiile financiare sunt compensate şi sunt prezentate la valoarea netă în bilanţul contabil, atunci 

când există un drept legal de a compensa valorile înregistrate şi există intenţia de a le deconta în bază netă, sau 

de a realiza activul şi achita obligaţia simultan. 

e. Instrumente financiare derivative 

În cursul normal al activităţii sale Banca efectuează tranzacţii cu instrumente financiare care reprezintă instrumente, care 

necesită investiţii iniţiale minore comparativ cu valoarea nominală a contractelor. Instrumentele financiare derivate utilizate 

includ contracte forward cu scadenţe mici, monetare sau nemonetare, tranzacţii la vedere precum şi opţiuni pentru contracte 

forward. Aceste instrumente financiare sunt folosite de Bancă pentru hedging-ul riscurilor de rata dobânzii şi cel valutar. 

Aceste instrumente nu au fost desemnate ca elemente de acoperire a riscurilor. 
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3. Politici de contabilitate semnificative (continuare) 

3.2 Sumarul politicilor de contabilitate semnificative (continuare) 

e. Instrumente financiare derivative (continuare) 

Instrumentele financiare derivate sunt recunoscute iniţial în bilanţul contabil la valoarea justă şi tratate ca activ când valoarea 

lor justă este pozitivă si ca obligaţii când valoarea lor este negativă. Valorile juste sunt bazate pe preţurile de piaţă, modelele 

bazate pe fluxurile de numerar decontate şi modelelor de „option pricing” în dependenţă de caz. Aceste active şi obligaţii 

sunt clasificate ca deţinute pentru comercializare. Schimbările de valoare justă a derivatelor deţinute pentru comercializare 

sunt reflectate în contul de profit şi pierdere. 

 

f. Credite renegociate 

Când este posibil, banca încearcă să restructureze creditele decât să ia în posesie gajul. Aceasta poate implica 

extinderea graficului de plată şi renegocierea condiţiilor de creditare. Odată ce au fost renegociate condiţiile de 

creditare, creditul nu mai este considerat restant. Conducerea Băncii revizuie în mod continuu creditele 

renegociate pentru a se asigura că toate cerinţele sunt respectate şi plăţile ulterioare vor avea loc. Creditele 

continuă să fie obiectul unei evaluării individule sau colective a deprecierii. 

g. Veniturile şi cheltuielile din dobânzi 

Venitul din dobânzi este calculat în momentul apariţiei, cu referire la principalul rămas şi rata efectivă aplicabilă, care este 

rata de decontare a fluxurilor viitoare de numerar pe durata de viaţă a activului financiar la valoarea nominală a acestuia. 

Venitul din dobânzi este format din valoarea cuponului ataşat la investiţiile cu dobândă fixă şi investiţiile destinate 

comercializării, cât şi prima şi decontul calculat la bonurile de trezorerie. 

 

Dobânda neîncasată aferentă bonurilor de trezorerie a fost calculată pe perioada dintre data achiziţiei lor şi 

data la care sunt întocmite situaţiile financiare aplicându-se rate de dobândă diferite pentru fiecare emisiune. Cheltuielile 

aferente dobânzii includ dobânda calculată aferentă depozitelor atrase, conturilor curente, conturilor Loro, împrumuturilor, 

precum şi dobânda aferentă altor obligaţiuni. 

 

h. Venituri din speze şi comisioane 

Veniturile din speze şi comisioane sunt contabilizate prin metoda sporirii la momentul prestării serviciului respectiv. Spezele 

pentru creditele la termen sunt raportate pe perioadele viitoare (împreună cu costurile directe aferente) şi sunt recunoscute ca 

ajustare la rata efectivă a dobânzii la credite. Comisioanele şi spezele datorate din negocieri, sau din participarea la 

negocierea unei tranzacţii cu terţe părţi – astfel ca aranjarea unei achiziţii de acţiuni sau de alte participaţii, achiziţii sau 

vânzării a unei participaţii – sunt reflectate la încheierea dăţii de finalizare a tranzacţiei. Atât comisioanele de portofoliu cât 

şi cele de consultanţă în management şi alte servicii sunt recunoscute în baza contractelor de servicii, de obicei distribuite în 

timp. 
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3. Politici de contabilitate semnificative (continuare) 

 3.2 Sumarul politicilor de contabilitate semnificative (continuare) 

i. Mijloacele fixe  

Toate mijloacele fixe sunt înregistrate în bilanţ la costul istoric de achiziţionare minus uzura acumulată. Costul istoric 

include cheltuieli care sunt direct atribuite achiziţiei acestora. 

Costurile ulterioare sunt incluse în valoarea de bilanţ al activului, sau alternativ, recunoscute ca un activ separat, doar în 

cazurile când costul acestui element poate fi cu siguranţă determinat şi atunci când se estimează că Banca va beneficia de 

viitoarele beneficii economice asociate cu acest element. Toate celelalte cheltuielile legate de reparaţie şi întreţinere sunt 

incluse în alte cheltuieli operaţionale în perioada apariţiei lor.  

Terenurile nu se depreciază. Uzura pentru alte active este calculată în baza metodei liniare pentru alocarea costului la valorile 

lor reziduale utilizând următoarele durate de exploatare: 

Mijloace fixe Rata (%) 

Clădiri 1-5% 

Echipamente, calculatoare şi mobilier 10-20% 

Vehicule 14-20% 

Activele în curs de construcţie nu se amortizează până la momentul punerii acestora în funcţiune. 

La fiecare dată de bilanţ, valoarea reziduală şi valoare de viaţă utilă al activului sunt revăzute, şi dacă este necesar ele sunt 

ajustate. Activele care se amortizează sunt evaluate la depreciere de fiecare dată, când anumite evenimente sau schimbări în 

circumstanţe indică faptul că valoarea contabilă poate sa nu fie recuperată. Valoarea de bilanţ a unui activ este casată imediat 

la valoarea lui recuperabilă, dacă valoarea de bilanţ este mai mare decât valoarea recuperabilă estimată. Valoarea 

recuperabilă este valoarea mai mare dintre valoarea justă a activului diminuată cu cheltuielile de vânzare şi valoarea în 

exploatare. Pierderile şi câştigurile din ieşirea activelor fixe sunt determinate prin referinţă la valoarea de bilanţ. Acestea sunt 

incluse în raportul privind rezultatele financiare în costurile operaţionale respective. 

j. Active nemateriale 

Cheltuielile de achiziţie a licenţelor pentru programe informatice sunt capitalizate şi includ cheltuielile de achiziţie şi 

costurile de aducere a activului în funcţiune. Aceste costuri sunt amortizate aplicând metoda liniară în baza duratei de 

exploatare estimate (de la trei la zece ani) . 

Cheltuielile aferente îmbunătăţirii sau menţinerii aplicaţiilor informatice sunt trecute la cheltuieli în momentul apariţiei lor. 

Costurile asociate în mod direct cu producerea softului unic şi identificabil supravegheate de Bancă, şi care, probabil, vor 

genera beneficii economice depăşind costurile în mai puţin de un an, sunt valorificate ca active nemateriale. Costurile directe 

includ cheltuielile pentru personalul care elaborează softul şi o porţiune cuvenită de cheltuieli relevante de întreţinere.  

Cheltuielile aferente creării aplicaţiilor informatice, recunoscute ca active, sunt amortizate prin aplicarea metodei liniare 

(termenul de exploatare nu depăşeşte 5 ani). 
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3. Politici de contabilitate semnificative (continuare) 

 

3.2 Sumarul politicilor de contabilitate semnificative (continuare) 

k. Contractele de leasing 

Contractele de leasing înregistrate de către Bancă sunt clasificate ca contracte primare de leasing operaţional. Toate plăţile 

efectuate în cea ce priveşte leasing-ul operaţional sunt înregistrate în contul de profit şi pierdere în regim de consecutivitate 

pe toată perioada contractului de leasing. În cazul în care un contract de leasing operaţional este reziliat înainte de termen, 

orice plată care ar trebui efectuată către arendator, în concept de penalitate, este recunoscută ca cheltuială în perioada de 

reziliere a contractului. 

l. Împrumuturi 

Împrumuturile sunt recunoscute iniţial la valoarea lor justă diminuate cu cheltuielile aferente tranzacţiei suportate. Ulterior, 

împrumuturile sunt prezentate la costul amortizat şi orice diferenţă între valoarea netă a mijloacelor atrase şi valoarea la 

scadenţă este recunoscută în raportul privind rezultatele financiare pe perioada împrumutului, utilizând metoda ratei efective 

a dobânzii. 

m. Mijloace băneşti 

În scopurile raportului privind fluxurile mijloacelor băneşti, mijloacele băneşti şi echivalentele cuprind solduri cu scadenţa 

de mai puţin de trei luni de la data de achiziţie inclusiv numerar, solduri nerestricţionate cu Banca Naţională a Moldovei, 

hârtii de valoare de stat, disponibilităţi datorate altor bănci şi plăţi cu sistemele rapide de transferuri băneşti.  

 

n. Provizioane 

Provizioanele pentru costurile de restructurare şi creanţele legale sunt reflectate atunci când Banca are o obligaţiune legală 

curentă sau constructivă de a transfera beneficii economice ca rezultat al evenimentelor anterioare. Este mai mult probabil 

decât deloc, că un transfer de resurse va fi necesar pentru rambursarea obligaţiei şi suma obligaţiei este estimată rezonabilă. 

În cazurile în care există obligaţii similare, probabilitatea că un transfer de resurse va fi necesar este determinată luând în 

consideraţie clasa obligaţiei în ansamblu. Un provizion este recunoscut chiar dacă probabilitatea de transfer în legătură cu 

oricare element inclus în aceeaşi clasă de obligaţii este mică. 

Provizioanele sunt estimate la valoarea prezentă a cheltuielilor necesare pentru stingerea obligaţiei utilizând o rată până la 

impozitare care să reflecte aprecierile curente de piaţă în ceea ce priveşte valoarea în timp a banilor şi riscurile specifice a 

obligaţiei. Mărirea provizionului ca rezultat al trecerii timpului este recunoscută ca cheltuială privind dobânzile. 

o. Acţiuni de tezaur 

Instrumentele de capital propriu ale Băncii care sunt căpătate de către ea sau de către o subsidiară (acţiuni de tezaur) sunt 

deduse din capital şi reflectate la costul mediu ponderat. Recompensa achitată sau primită la procurare, vânzare, emisie, sau 

anulare a instrumentelor de capital ale Băncii sunt reflectate direct în capital. Nu se recunosc veniturile sau cheltuielile în 

contul de profit şi pierderi rezultate din procurare, vânzare, emisie sau anulare a instrumentelor de capital. 
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3. Politici de contabilitate semnificative (continuare) 

 

3.2 Sumarul politicilor de contabilitate semnificative (continuare) 

p. Costuri ale pensiilor şi beneficii ale angajaţilor 

Banca, în desfăşurarea normală a activităţilor, execută plăţi către fondurile de stat ale Moldovei în numele angajaţilor săi 

pentru asigurări de pensii, asigurarea sănătăţii şi beneficii de şomaj. Toţi angajaţii Băncii fac parte din sistemul de pensii de 

stat. Banca nu operează cu nici o altă schemă de pensionare şi, prin urmare, nu are nici o obligaţie adiţională cu referire la 

pensii. Banca nu operează cu alte planuri de beneficii definite sau cu alte planuri de beneficii post pensionare. Banca nu are 

alte obligaţii de a presta servicii suplimentare pentru actualii sau foştii angajaţi. 

q. Impozitare 

Conform legislaţiei fiscale aplicabile a Republicii Moldova, impozitul pe venit este recunoscut ca şi cheltuială a perioadei de 

apariţie a profitului. Pierderile fiscale raportate în perioadele ulterioare sunt recunoscute ca activ când există probabilitatea 

apariţiei profiturilor impozabile preconizate care vor fi utilizate pentru acoperirea pierderilor. 

Impozitul pe venit amânat este calculat în întregime, utilizând metoda obligaţiei şi în baza diferenţelor temporare care apar 

între baza impozabilă a activelor şi obligaţiilor, şi a valorilor lor contabile prezentate în situaţiile financiare. Impozitul pe 

venit amânat este determinat folosind ratele de impozitare (şi legile respective) care au fost în vigoare sau parţial în vigoare 

la data de bilanţ şi urmează a fi aplicate la momentul recunoaşterii activului aferent impozitului pe venit amânat sau la 

soldarea obligaţiei privind impozitul pe venit amânat. 

Principalele diferenţe temporare sunt generate de amortizarea mijloacelor fixe, provizioanelor pentru credite şi a avansurilor 

către clienţi şi ale altor active şi obligaţii. Ratele legiferate sau parţial legiferate la data de bilanţ sunt utilizate pentru a 

determina impozitul pe venit amânat. Cu toate acestea impozitul pe venit amânat nu este recunoscut, dacă reiese din 

recunoaşterea iniţială a unui activ sau obligaţii în cadrul unei tranzacţii alta decât o combinaţie de afacere, care la momentul 

tranzacţiei nu afectează nici profitul contabil, nici profitul sau pierderea impozabilă. Activele privind impozitul amânat sunt 

recunoscute când există probabilitatea că profitul impozabil preconizat va fi disponibil, contra căruia pot fi utilizate 

diferenţele temporare. 

r. Proprietăţi investiţionale 

Proprietăţile investiţionale sunt deţinute cu scopul de a obţine venituri din arendă şi/sau pentru aprecierea valorii. 

După recunoaşterea iniţială proprietăţile investiţionale sunt contabilizate la cost minus uzura acumulată şi orice pierderi din 

depreciere acumulate. Uzura este calculata folosind metoda liniară pe durata de viaţă estimată de 15 ani. 

Venitul din arendă şi cheltuielile operaţionale legate de proprietăţi investiţionale sunt raportate în venituri şi alte cheltuieli 

respectiv. 

s. Evenimente ulterioare datei bilanţului 

Evenimentele ulterioare datei bilanţului sunt reflectate în situaţiile financiare în caz că furnizează informaţii suplimentare 

despre situaţia Băncii la data bilanţului (evenimente ce necesita ajustări), sau indică faptul că ipoteza continuităţii exploatării 

nu este adecvată. Evenimentele ulterioare ce nu necesita ajustări sunt prezentate în note, în cazul în care sunt semnificative. 
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3. Politici de contabilitate semnificative (continuare) 

 

3.3 Standarde noi şi revizuite, care sunt în vigoare pentru exercițiile anuale care încep la sau după 1 ianuarie 2014 

 

Un număr de standarde noi şi revizuite sunt în vigoare pentru perioadele anuale care încep la sau după 1 ianuarie 2014. Mai 

jos sunt prezentate informaţii cu privire la acestea. 

 

IFRIC 21 ‘Taxe’ 

IFRIC 21 clarifică: 

 

• evenimentul care obligă este activitatea care declanşează plata taxei, conform legislației fiscale. În cazul în care această 

activitate are loc la o data cuprinsă în exercițiul financiar raportat, atunci obligaţia se recunoaşte la acea data. 

 

• aceleaşi principii de recunoaştere se aplică în situaţiile financiare anuale şi interimare. 

 

IFRIC 21 a fost aplicat retroactiv în conformitate cu prevederile sale tranzitorii şi nu a avut nici un efect asupra situaţiilor 

financiare, pentru orice perioadă prezentată. 

 

Compensarea activelor financiare și a datoriilor financiare (Amendamente la IAS 32) 

Aceste amendamente clarifică aplicarea anumitor criterii de compensare în IAS 32, inclusiv: 

• sensul frazei “are în prezent dreptul legal de compensare” 

• că anumite mecanisme de decontare pe bază brută pot fi considerate echivalente cu decontarea pe bază netă. 

 

Amendamentele au fost aplicate retroactiv în conformitate cu dispoziţiile sale tranzitorii. Deoarece Banca nu prezintă 

actualmente nici unul dintre activele şi pasivele sale financiare pe o bază netă, folosind prevederile IAS 32, aceste modificări 

nu au avut nici un efect semnificativ asupra situaţiilor financiare pentru orice perioadă prezentată. 

 

Prezentări de informaţii despre valoarea recuperabilă a Activelor Nefinanciare (amendamente la IAS 36) 

Aceste amendamente clarifică faptul că o entitate trebuie să prezinte informaţii despre valoarea recuperabilă a unui activ (sau 

unitate generatoare de numerar) de fiecare data când o pierdere din depreciere este recunoscută sau reluată în cursul 

perioadei. În plus, se cer noi prezentări de informaţii în cazul în care valoarea recuperabilă a activelor depreciate este bazată 

pe valoarea justă minus costurile de vânzare, inclusiv: 

 

• informaţii adiţionale despre măsurarea valorii juste, inclusiv nivelul aplicabil în ierarhia valorii juste, precum şi o descriere 

a oricăror tehnici de evaluare utilizate şi principalele ipoteze făcute.  

• ratele de actualizare utilizate în cazul în care valoarea justă minus costurile de vânzare este măsurată folosind valoarea 

actualizată.  

 

Amendamentele au fost aplicate retroactiv în conformitate cu dispoziţiile sale tranzitorii. Deoarece Banca nu a recunoscut 

sau reluat o pierdere din depreciere, nu există nici un efect asupra informaţiilor prezentate în situaţiile financiare. 
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3. Politici de contabilitate semnificative (continuare) 

 

3.4 Standarde, amendamente şi interpretări ale standardelor existente care nu sunt încă în vigoare ș i care nu au fost 

încă adoptate de către Bancă 

 

La data autorizării prezentelor situaț iilor financiare, anumite standarde noi, amendamente ș i interpretări la standardele 

existente au fost publicate dar nu sunt încă în vigoare ș i nu au fost încă adoptate de către Bancă. Informaț ii cu privire la 

noile standarde, amendamente ș i interpretări care se aș teaptă a fi relevante pentru situaţiile financiare ale Băncii sunt 

prezentate mai jos.  

 

Managementul anticipează că toate declaraț iile relevante vor fi adoptate în cadru politicii de contabilitate a Băncii pentru 

perioada de după data intrării în vigoare a declaraț iei. Au fost emise alte standarde ș i interpretări noi care nu se aș teaptă să 

aibă un impact material semnificativ asupra situaț iilor financiare ale Băncii. 

 

IFRS 9 „Instrumente financiare” (2014) 

IASB a lansat recent IFRS 9 „Instrumente financiare” (2014), reprezentând finalizarea proiectului său prin înlocuirea IAS 39 

„Instrumente financiare: recunoaştere şi evaluare”. Noul standard introduce schimbări considerabile la îndrumările oferite în 

IAS 39 privind clasificarea şi măsurarea activelor şi introduce un nou model de „pierderi probabile la credite” pentru 

deprecierea activelor financiare. IFRS 9 prevede, de asemenea, noi îndrumări privind aplicarea contabilităț ii de acoperire 

împotriva riscurilor.  

 

Conducerea Grupului va evalua în viitor impactul IFRS 9 asupra acestor situaţii financiare consolidate. Noul standard se 

aplică pentru perioadele de raportare anuale care încep la, sau după 1 ianuarie 2018. 

 

IFRS 15 „Venituri din Contractele cu Clienţii” 

IFRS 15 reprezintă noi cerinţe pentru recunoaşterea veniturilor, înlocuind IAS 18 „Venituri”, IAS 11 „Contracte de 

Construcţii”, şi mai multe interpretări cu privire la venituri. Noul standard stabileşte un model de recunoaştere a veniturilor 

bazat pe control şi oferă îndrumări suplimentare în mai multe domenii care nu sunt acoperite minuţios de IFRS-urile 

existente, inclusiv contabilitatea în cadrul acordurilor cu multiple obligaţii de performanţă, preţuri variabile, drepturi la 

rambursare a clienţilor, opţiuni de răscumpărare la furnizor, şi alte complexităţi frecvente. 

 

Amendamente la IFRS 11 Acorduri comune 

Aceste amendamente oferă îndrumări cu privire la contabilizarea achiziţiilor cotelor în cadrul tranzacţiilor comune, care 

constituie o afacere comună. Amendamentele solicită ca toate tranzacț iile să fie contabilizate prin aplicarea principiilor de 

contabilitate în combinările de afaceri prevăzute în IFRS 3 „Combinări de întreprinderi” şi alte IFRS-uri, cu excepţia celor în 

care principiile intră în conflict cu IFRS 11. Achiziţia cotelor în asocierile în participaţie nu sunt afectate de noile îndrumări. 

Conducerea Băncii consideră că aceste amendamente nu vor avea impact asupra situaţiilor financiare datorită faptului că 

Banca nu a încheiat careva acorduri comune. 
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4. Mijloace băneşti şi conturi la Banca Naţională 

 

 2014 2013 

 MDL’000 MDL’000 

   

Numerar 441,324 353,184  

Cont curent la Banca Naţională 316,215 942,012 

Rezerve obligatorii 504,023 481,325 

Depozite la Banca Naţională 650,062 - 

   

 1,911,624 1,776,521 

Cont curent şi rezerve obligatorii 

În baza deciziei nr. 85 a Consiliului Administrativ al BNM din 15 aprilie 2004 cu modificările ulterioare, Banca Naţională a 

Moldovei (BNM) cere băncilor comerciale să păstreze în scopul asigurării lichidităţii o rezervă calculată ca un anumit 

procent din fondurile medii atrase de bancă în ultima lună inclusiv toate depozitele de la clienţi. Fondurile atrase în Lei 

Moldoveneşti (MDL) şi în moneda neconvertibilă sunt rezervate în MDL. Fondurile atrase în moneda liber convertibilă sunt 

rezervate în Dolari SUA (USD) şi/sau EURO (EUR). La data de 31 decembrie 2014 rata de calcul a volumului de rezervă 

minim în toate monedele a fost 14% (31 decembrie 2013: 14%).  

Banca îşi menţine rezervele sale obligatorii într-un cont curent deschis la BNM în valoare de 14% din fondurile atrase în Lei 

Moldoveneşti şi valută neconvertibilă. 14% din fondurile denominate în USD, EUR şi valute convertibile sunt păstrate în 

conturi de rezervă obligatorie speciale ale BNM. 

La data de 31 decembrie 2014 soldul în contul curent deschis la BNM era în suma de MDL’000 316,215 (31  decembrie 

2013: MDL’000 942,012) şi include rezervele obligatorii din fondurile atrase în lei moldoveneşti şi valută neconvertibilă în 

sumă de MDL’000 589,160. Soldul rezervat în conturile rezervelor obligatorii în USD şi EUR a constituit USD’000 10,630 

şi EUR’000 17,794 respectiv (31 decembrie 2013: USD’000 17,958 şi EUR’000 13,737).  

Dobânda oferită de către BNM pentru fondurile conturilor rezervelor obligatorii pe parcursul anului 2014 a variat între 

0.34% şi 1.28% pe an la rezervele în valută străină şi au variat intre 0.50% şi 1.27% la rezervele în MDL (pe parcursul anului 

2013 – între 0.30% şi 0.73% în valută străină şi 0.5% şi 1.5%  la rezervele în MDL).  

Rezervele obligatorii deţinute la conturi curente în Banca Naţională pot fi folosite de către Bancă în operaţiunile sale zilnice.  

 

5. Conturi curente şi depozite la bănci 

 

 2014 2013 

 MDL’000 MDL’000 

   

Conturi curente 864,563 1,661,274 

Depozite overnight - 39,178 

Depozite  249,018 564,711 

   

 1,113,581 2,265,163 

 

Pe parcursul anului 2014, dobânda la plasamentele la bănci în valută naţională a variat între 0.5% şi 11% (2013: 0.5 % şi 

12%), iar în USD a variat între 5% şi 10% (2013: între 6% şi 8%) şi EUR între 5.5% şi  8% (2013: între 4.5% şi 10%). 
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6. Investiţii păstrate până la scadenţă 

 

 2014 2013 

 MDL’000 MDL’000 

   

Valori mobiliare de stat 1,037,273 958,130 

Certificate emise de BNM - - 

 1,037,273 958,130 

   

Minus: Prime la valori mobiliare investiţionale (25,481) (22,085) 

Minus: Reduceri pentru pierderi din depreciere - - 

   

 1,011,792 936,045 

 

Valorile mobiliare de stat la 31 decembrie 2014 reprezintă titluri de trezorerie în MDL cu scadenţa de la 91 la 728 zile, emise 

de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova cu rata dobânzii între 4.36% şi 7.75% pe an. Certificatele Băncii Naţionale 

emise de către BNM au o scadenţă de 14 zile cu rata dobânzii 3.5% pe an. La 31 decembrie 2014 Banca nu deţinea valori 

mobiliare investiţionale gajate. 

 

7. Credite, net 

 2014 2013 

 MDL’000 MDL’000 

   

Credite corporative 3,658,137 2,591,058 

Credite acordate întreprinderilor mici şi mijlocii 4,096,658 4,237,839 

Credite acordate pentru consum curent 705,856 469,220 

Credite ipotecare 451,877 301,804 

Credite, brut 8,912,528 7,599,921 

   

Minus: Reducere pentru pierderea valorii creditelor (321,580) (293,779) 

   

 8,590,948 7,306,142 

La 31 decembrie 2014 valoarea totală a împrumuturilor includea dobânda calculată a împrumuturilor depreciate în valoare de 

MDL’000 24,469 (2013: MDL’000 22,858). 
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7. Credite, net (continuare) 

Analiza portofoliului de credite pe sectoare industriale este prezentată mai jos: 

 2014 2013 

 MDL’000 MDL’000 

   

Comerţ 2,908,889              3,108,320      

Industrie alimentara 435,807                  381,104      

Servicii 1,039,969                  712,598      

Agricultură 536,851                  397,935      

Industria uşoară 149,026                  144,371      

Consum 1,157,733                  771,024      

Construcţii / producerea materialelor de construcţie 604,414                  496,992      

Transport 295,715                    91,478      

Telecomunicaţii  171,549                  118,838      

Industria constructoare de maşini şi echipament 144,860                  163,956      

Industria chimică 135,091                  126,412      

Activităţi financiare,asigurări 391,903                  281,836      

Industria energetică 490,807                  541,083      

Industria prelucrare a lemnului 25,156                    18,055      

Altele 424,758                  245,919      

   

 8,912,528         7,599,921      

Rata medie nominală a dobânzii pe parcursul anului 2014 pentru creditele acordate în MDL este 11.18% (2013: 12.53%), în 

valută străină 8.10% (2013: 8.24%). 

Reduceri pentru pierderea valorii creditelor 

Mişcările reducerilor evaluate colectiv pentru pierderea valorii creditelor pe parcursul anilor 2014 şi 2013 sunt prezentate în 

continuare: 

 Provizioane colective   

 Corporaţii 

Întreprin-

deri mici şi 

medii 

Consum 

curent Ipotecă 

Depreciate 

individual Total 

 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

       

Sold la 1 ianuarie 

2014 6,822 21,335 3,582 2,995 259,045 293,779 

Casări - (65) - (208) (56,556) (56,829) 

Recuperări - 11,658 8,277 1,420 1,650 23,005 

Cheltuieli anuale 2,786 (21,747) (8,074) (796) 89,456 61,625 

       

Sold la 31 

decembrie 2014 9,608 11,181 3,785 3,411 293,595 321,580 
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7. Credite, net (continuare) 

 

 Provizioane colective   

 Corporaţii 

Întreprin-

deri mici şi 

medii 

Consum 

curent Ipotecă 

Depreciate 

individual Total 

 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

       

Sold la 1 ianuarie 

2013 6,647 48,055 8,104 4,238 169,626 236,670 

Casări - (1,977) (1,219) - (26,371) (29,567) 

Recuperări - 14,913 6,175 914 1,326 23,328 

Cheltuieli anuale 175 (39,656) (9,478) (2,157) 114,464 63,348 

       

Sold la 31 

decembrie 2013 6,822 21,335 3,582 2,995 259,045 293,779 

 

Defalcările pentru pierderi 

Banca stabileşte defalcări pentru reduceri pentru pierderi care reprezintă estimările sale privind pierderile ce ar surveni în 

portofoliul său de credite. Principalele componente ale acestor defalcări sunt componenta pierderii specifice legată de 

expunerile semnificative individuale, şi defalcările colective privind reducerile pentru pierderi la credite stabilite pentru 

grupuri omogene de active în legătură cu pierderile la credite, ce au survenit, dar neidentificate încă, ca urmare a evaluării 

individuale privind deprecierea. 

 

Politica de casare 

Banca trece la scăderi soldul unui credit (şi oricare provizioane privind pierderile din depreciere) în cazurile în care Banca 

determină că creditele sunt ne-colectabile. Această determinare este efectuată după examinarea informaţiei cum ar fi 

modificări semnificative în statutul financiar al debitorului astfel încât debitorul nu-şi poate onora obligaţiile de plată, sau 

încasările din vânzarea gajului nu vor fi suficiente pentru rambursarea integrală a expunerii. 
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8. Investiţii disponibile în vederea vânzării 

   2014 2013 

 Domeniul de activitate Cota, % MDL’000 MDL’000 

     

Bursa de valori Valori mobiliare 2.56 7 7 

Visa INC Procesarea tranzacţiilor 0.0001 3,264 2,278 

CA Auto – Siguranţa SA Asigurări 0.36 23 23 

Depozitarul Naţional Valori mobiliare  4.63 31 31 

Compania SWIFT  Procesarea tranzacţiilor 0.004 227 255 

Biroul de credit SRL Centralizarea datelor 8.93 1,358 1,358 

Obligaţiuni emise de 

Republica Elenă (Grecia) - N/A 17,294 17,167 

Obligaţiuni emise de Fondul 

European de Stabilitate 

Financiara - N/A - 7,142 

BC Victoriabank S.A. Bancar 4.9 7,338 22,436 

   29,542 50,697 

La 31 decembrie 2014 şi 2013 toate investiţiile disponibile în vederea vânzării (cu excepţia Visa INC, Compania SWIFT, 

BC ”Victoriabank” SA si Obligaţiunilor emise de Republica Elenă şi de Fondul European de Stabilitate Financiara) sunt 

reflectate la cost deoarece pentru ele nu există un preţ de piaţă cotat într-o piaţă activă şi valoarea justă nu poate fi cu 

certitudine estimată. 

Valoarea justă a investiţiilor disponibile în vederea vânzării, VISA INC și Obligaţiunilor emise de Republica Elenă şi de 

Fondul European de Stabilitate Financiara sunt evaluate folosind o tehnica de evaluare bazata pe cotații de piață publicate de 

Bloomberg. Pentru determinarea valorii juste a acestor active Banca a folosit ierarhia de nivelul 1. 

Valoarea justă a investiţiilor disponibile în vederea vânzării, BC ”Victoriabank” SA este efectuată folosind   o tehnica de 

evaluare bazata pe preţul mediu ponderat înregistrat în cadrul tranzacţiilor efectuate în regim de licitaţii pe piaţa bursieră în 

ultimele 6 luni.  

Valoarea justă a investiţiilor disponibile în vederea vânzării, SWIFT este efectuată anual după Adunarea Generală anuală a 

emitentului respectiv. 

Mişcarea în portofoliul de investiţii disponibile în vederea vânzării al Băncii este prezentată mai jos: 

 2014 2013 

 MDL’000 MDL’000 

   

Sold la 1 ianuarie 50,697 26,485 

Intrări - 22,054 

Schimbarea valorii juste 5,735 9,161 

Ieşiri (26,890) (7,003) 

   

Sold la 31 decembrie 29,542 50,697 



69 
 

9.  Mijloace fixe 

 

 Terenuri Clădiri 

Mobilier şi 

echipamente Autovehicule 

Active în curs de 

execuţie Total 

 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

Cost        

Sold la 1 ianuarie 2014 271 121,552 133,334 22,523 7,633 285,313 

Intrări     48,276 48,276 

Transferuri 49 18,118 23,090 4,391 (45,648) - 

Ieşiri   (1,725) (5,844) (3,059) - (10,628) 

Sold la 31 decembrie 2014 320 137,945 150,580 23,855 10,261 322,961 

       

Amortizare acumulată       

Sold la 1 ianuarie 2014 - 31,823 68,771 11,799 - 112,393 

Cheltuiala anuală - 5,221 11,769 1,970 - 18,960 

Ieşiri - (979) (5,832) (2,862) - (9,673) 

Sold la 31 decembrie 2014 - 36,065 74,708 10,907 - 121,680 

       

Valoare neta de bilanţ       

La 31 decembrie 2014 320 101,880 75,872 12,948 10,261 201,281 

La 31 decembrie 2013 271 89,729 64,563 10,724 7,633 172,920 

 

La 31 decembrie 2014, costul mijloacelor fixe uzate integral, dar încă utilizate de către Banca a constituit MDL’000 13,178 (31 decembrie 2013: MDL’000 11,768). 
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9. Mijloace fixe (continuare) 

 

 Terenuri Clădiri 

Mobilier şi 

echipamente Autovehicule 

Active în curs de 

execuţie Total 

 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

Cost        

Sold la 1 ianuarie 2013 11,771 106,721 120,014 19,837 15,540 273,883 

Intrări - - - - 33,783 33,783 

Transferuri - 19,097 17,174 3,099 (39,370) - 

Ieşiri  (11,500) (4,266) (3,854) (413) (2,320) (22,353) 

Sold la 31 decembrie 2013 271 121,552 133,334 22,523 7,633 285,313 

       

Amortizare acumulată       

Sold la 1 ianuarie 2013 - 27,853 61,528 10,375 - 99,756 

Cheltuiala anuală - 4,914 11,086 1,772 - 17,772 

Ieşiri - (944) (3,843) (348) - (5,135) 

Sold la 31 decembrie 2013 - 31,823 68,771 11,799 - 112,393 

       

Valoare neta de bilanţ       

La 31 decembrie 2013 271 89,729 64,563 10,724 7,633 172,920 

La 31 decembrie 2012 11,771 78,868 58,486 9,462 15,540 174,127 
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10. Active nemateriale 

 

Programe 

informatice Licenţe Total 

 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

Cost    

Sold la 1 ianuarie 2014 26,704 30,009 56,713 

Adiţii 5,177 8,144 13,321 

Ieşiri - (17) (17) 

Sold la 31 decembrie 2014 31,881 38,136 70,017 

    

Amortizare cumulată    

Sold la 1 ianuarie 2014 12,298 6,187 18,485 

Cheltuieli în cursul anului 2,846 2,112 4,958 

Ieşiri - (17) (17) 

Sold la 31 decembrie 2014 15,144 8,282 23,426 

    

Valoare neta de bilanţ    

La 31 decembrie 2014 16,692 29,899 46,591 

La 31 decembrie 2013 14,406 23,822 38,228 

 

 

Programe 

informatice Licenţe Total 

 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

Cost    

Sold la 1 ianuarie 2013 22,908 27,581 50,489 

Adiţii 3,796 2,437 6,233 

Ieşiri - (9) (9) 

Sold la 31 decembrie 2013 26,704 30,009 56,713 

    

Amortizare cumulată    

Sold la 1 ianuarie 2013 10,044 4,303 14,347 

Cheltuieli în cursul anului 2,254 1,893 4,147 

Ieşiri - (9) (9) 

Sold la 31 decembrie 2013 12,298 6,187 18,485 

    

Valoare neta de bilanţ    

La 31 decembrie 2013 14,406 23,822 38,228 

La 31 decembrie 2012 12,864 23,278 36,142 

 

La 31 decembrie 2014 costul activelor nemateriale complet amortizate a constituit MDL’000 459 (31 decembrie 2013: 

MDL’000 3,963). 
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11. Investiţii imobiliare deţinute în scopul dării in arendă 

 2014 2013 

 MDL’000 MDL’000 

   

La 1 ianuarie 11,275 12,912 

Intrări - - 

Pierderi din depreciere - - 

Uzura (1,637) (1,637) 

   

La 31 decembrie 9,638 11,275 

Valoarea justă a investiţiilor imobiliare aproximează valoarea contabilă netă şi a fost determinată de către experţii Băncii. 

 

12. Alte active 

 2014 2013 

 MDL’000 MDL’000 

   

Creanțe aferente activelor vândute 144,715 138,890 

Decontări cu alte persoane fizice şi juridice 47,273 26,586 

Venituri calculate neaferente dobânzilor 588 1,375 

Decontări privind procurarea/vânzarea valutei 85,700 36,617 

Alte cheltuieli anticipate 2,630 975 

Decontări cu bugetul 29 449 

Transferuri internaţionale şi cecuri 15,628 21,838 

Alte stocuri de mărfuri şi materiale 9,914 10,289 

Operaţiuni cu carduri bancare  26,132 5,536 

Decontări aferente imobilizărilor necorporale 30,745 20,373 

Debitori pe investiţii capitale 755 1,228 

Contracte forward pe curs de schimb 579 - 

Alte active  215 181 

Active luate in posesie 1,817 - 

 366,720 264,337 

   

Minus: Provizion pentru depreciere   (17,555)                         (268) 

   

 349,165 264,069 

Din suma totală a creanțelor aferente activelor vândute cele mai mari sume constituie creanțele ICS Total International SRL 

în sumă de MDL’000 73,210 (31 decembrie 2013: MDL’000 78,985), ICS Stock Trading SRL MDL’000 32,088 (31 

decembrie 2013: MDL’000 19,284) și creanțele SC Star–Trans Grup în sumă de MDL’000 27,783 (31 decembrie 2013: 

MDL’000 32,276) 

Din suma totală a decontărilor cu alte persoane fizice şi juridice la 31 decembrie 2014, MDL’000 31,378 (31 decembrie 

2013: MDL’000 33,276) constituie creanţele aferente contractului de cesiune a creanțelor SC Star–Trans Grup.  

Contractele forward reprezintă înțelegeri contractuale de a cumpăra sau de a vinde un anumit instrument financiar, la un 

anumit preț si la o anumită dată viitoare. Contractele forward sunt contracte individualizate care se tranzacționează pe o 

piață nereglementată. 
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12. Alte active (continuare) 

La 31 decembrie 2014 Banca a avut contracte forward de vânzare  a valutei străine, dolari SUA, in suma totala de 21 

milioane USD (31 decembrie 2013: 0). Aceste contracte sunt înregistrate in conturile extrabilanțiere ale Băncii.  

Suma reevaluării valutei străine ce urmează să fie livrată din tranzacții la termen si dobânzii calculate ce urmează a fi plătită 

referitor acestor instrumente financiare a fost înregistrată în bilanțul Băncii la valoarea de  MDL’000 579. 

Mişcarea în rezerva pentru datoriile dubioase este precum urmează: 

 2014 2013 

 MDL’000 MDL’000 

   

La 1 ianuarie  268 111 

Cheltuiala pentru anul de gestiune (Nota 23) 10,389 9,303 

Recuperări 7,557 - 

Casări (659) (9,146) 

   

La 31 decembrie  17,555 268 

 

13. Datorii către bănci 

 

Depozite de la bănci 

 

Denumirea bănci 

Rata  

dobânzii Scadenţa 

2014 2013 

MDL’000 MDL’000 

     

Baltika Bank (Rusia) 10.00% 20.01.2015 95,009 89,874 

Strategia (Rusia) 12.00% 20.04.2015 28,468 41,070 

BC„Unibank” SA 12.00% 03.01.2014 - 186,300 

BC„Unibank” SA 8.00 % 03.01.2014 - 69,183 

BC„Unibank” SA 8.00 % 03.01.2014 - 47,005 

BC„Unibank” SA 8.50% 03.01.2014 - 101,094 

BC„Unibank ”SA 9.50% 03.01.2014 - 35,939 

BC„Unibank ”SA 10.00% 02.01.2014 - 28,900 

BC„Unibank ”SA (depozit 

overnight)                          

0.10% 02.01.2014 - 430,881 

BNM- Repo 3,75 % 06.01.2015 80,173 - 

BNM- Repo 4,75 % 15.01.2015 300,456 - 

BNM- Repo 4,75% 22.01.2015 200,181 - 

BNM- Repo 6,75% 29.01.2015 165,031 - 

     

   869,318 1,030,246 
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13. Datorii către bănci (continuare) 

 

Conturi Loro   

 2014 2013 

Denumirea bancii MDL’000 MDL’000 

   

BC „Eurocreditbank” SA                                                                                         1,415 3,536 

ZAO Baltika Bank, Sankt-Peterburg, Rusia - 72 

Banca Translivania S.A., Cluj-Napoca, Romania 7,858 124 

BC „Victoriabank” SA - 10 

BC"MOBIASBANCA-Groupe Societe Generale"  2,253 - 

"EXIMBANK" S.A 75 - 

BC "Moldova-Agroindbank" S.A. 95 - 

Alte bănci 132 290 

 11,828 4,032 

   

Total datorii către bănci 881,146        1,034,278 

 

14. Alte împrumuturi 

 

 2014 2013 

 MDL’000 MDL’000 

Împrumuturi subsidiare   

Împrumuturi DLC cu rata flotantă scadente 2014/2025 604,668 348,778 

Împrumuturi AID cu rata flotantă scadente 2020 1,405 1,405 

Împrumuturi FIDA cu rata flotantă scadente 2014/2023 80,901 95,148 

Împrumuturi MCA Moldova cu rata flotantă scadente 

2016/2020 38,027 22,508 

 725,001 467,839 

Împrumuturi de la OFI şi Bănci   

Împrumuturi BERD cu rata flotantă scadente 2015/2017 375,005 513,623 

Împrumuturi FMO Olanda cu rata flotantă scadente 

2017/2020 445,674 408,300 

Împrumuturi BSTDB cu rata flotantă scadente 2017  110,249 123,248 

 930,928 1,045,171 

Împrumuturi de la Banca Naţională a Moldovei   

Împrumuturi cu rata flotantă scadente 2014/2018 1,064 1,637 

 1,064 1,637 

   

 1,656,993 1,514,647 

Pe parcursul anului 2014 şi 2013 Banca nu a avut restanţe la plata principalului sau dobânzii, sau alte încălcări a condiţiilor 

contractuale. 
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15. Datorii către clienţi 

 2014 2013 

 MDL’000 MDL’000 

Persoane juridice   

Conturi curente 1,567,531 2,438,778 

Depozite la termen 880,479 1,083,285 

   

 2,448,010 3,522,063 

Persoane fizice   

Conturi curente 698,656 631,800 

Depozite la termen 5,741,828 4,647,225 

   

 6,440,482 5,279,025 

   

 8,888,492 8,801,088 

 

La 31 decembrie 2014 conturile curente ale persoanelor juridice cuprind depozite restricţionate prin contracte de garanţie în 

valoare de MDL’000 37,831 (31 decembrie 2013: MDL’000 37,677). 

Portofoliul Băncii de depozite la termen cuprinde depozite ce nu acorda dreptul de a retrage suma depozitului înainte de data 

scadenţei. Pentru astfel de depozite, în caz de retragere a sumei anterior scadenţei, dobânda se micşorează la rata depozitelor 

la cerere şi se va recalcula pentru toata perioada depozitului. 

Ratele flotante anuale de dobânda acordate de Banca la depozitele în lei moldoveneşti şi valuta străina pentru persoanele 

fizice şi juridice au variat după cum urmează:  

 2014 2013 

 MDL Valută străină MDL Valută străină 

 %  % %  % %  % %  % 

Persoane juridice             

Depozite la vedere 0.00 - 0.00 0.00 -  0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 

Depozite la termen de până la 3 luni 0.2 - 3.00 0.00 - 0.00 0.2   - 2.50 0.00 - 0.00 

Depozite la termen >3 luni < 1 an 6.5 - 7.5 3.00 - 3.00 6.50 - 7.50 3.00 - 4.00 

Depozite la termen de peste 1 an 7.5 - 10.00 4.00 - 5.75 8.25 - 10.50 4.50 - 5.75 

             

Persoane fizice             

Depozite la vedere 0.00 - 2.00 0.00 - 1.00 0.00 - 2.00 0.00 - 0.50 

Depozite la termen de până la 3 luni 1.00 - 2.00 0.10 - 1.50 1.00 - 3.00 0.10 - 1.50 

Depozite la termen >3 luni < 1 an 3.00 - 10.5 0.75 - 5.50 3.00 - 9.50 0.75 - 5.50 

Depozite la termen de peste 1 an 6.75 - 11.50 4.10 - 6.25 6.75 - 12.50 4.00 - 7.20 
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16. Impozitare 

 

Componentele principale ale cheltuielilor pe impozite şi reconcilierea cheltuielilor teoretice pe impozit în baza ratei efective 

în 2014 a impozitului de 12% (2013: 12%) şi cheltuielile raportate pe impozit în profit sau pierderi sânt prezentate mai jos: 

 

 2014 2013 

 MDL’000 MDL’000 

   

Profit până la impozitare 449,670 337,673 

Rata de impozit pe venit în Republica Moldova 12% 12% 

Impozit pe venit teoretic 53,960 40,521 

   

Veniturile neimpozabile /cheltuieli nedeductibile (1,296) (3,606) 

Impactul aplicării facilităţilor fiscale (511) (515) 

Cheltuieli efective privind impozitul pe venit  52,153 36,400 

   

Cheltuieli cu impozitul cuprinde:   

   

Cheltuieli cu impozitul curent 45,410 28,607 

Cheltuieli cu impozitul amânat: 6,911 7,793 

- Aferente originii şi stornării diferenţelor temporare 6,911 7,793 

   

La 31 decembrie 52,153 36,400 

 

La 31 decembrie 2014 impozitele amânate provenite din diferenţele temporare sânt prezentate după cum urmează: 

 

Creanţe (datorii) privind impozitul amânat 2014 

Recunoscute 

în profit si 

pierderi 

Recunoscute 

în capital 2013 

 MDL’000 MDL’000   MDL’000 

Active     

Credite şi avansuri acordate (24,557) (1,170) - (23,387) 

Mijloace fixe (7,923) (1,669) - (6,254) 

Alte active (5,781) (3,215) - (2,566) 

Investiţii imobiliare 342 (133) - 475 

Provizioane pentru angajamente condiţionale (998) (271) - (727) 

Active financiare disponibile în vederea vânzării (1,373) - 168 (1,541) 

Total active (40,290) (6,458) 168 (34,000) 

     

Datorii     

Alte datorii 757 (453) - 1,210 

La 31 decembrie (39,533) (6,911) 168 (32,790) 

Recunoscute ca:     

Creanţe privind impozitul amânat 1,099   1,685 

Datorii privind impozitul amânat (40,632)   (34,475) 

 

Impozitul amânat a fost calculat aplicând cota standard a impozitului pentru 2014 de 12% (2013: 12%). 
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17. Alte datorii 

 

 2014 2013 

 MDL’000 MDL’000 

   

Dobânda necâştigată primită 12 64 

Transferuri internaţionale primite 2,880 5,299 

Sume cu caracter neidentificat 1,191 310 

Operaţiuni cu carduri 2,842 1,267 

Datorii privind impozitul reţinut la sursa de plată - 1,979 

Alte decontări cu bugetul 1,781 6,513 

Decontări cu alte persoane fizice şi juridice 5,909 14,392 

Decontări privind procurarea/vânzarea valutei 34,237 15,753 

Creditori privind decontări documentare 7,872 26,795 

Încasări băneşti prin genţi 69 - 

Decontări cu alte fonduri de stat 2,526 4,152 

Decontări cu Fondul de Garantare a Depozitelor 1,184 966 

Provizion pentru zilele de concediu nefolosite 6,310 10,084 

Dividende către plata 7,092 2,708 

Granturi primite OFI 5,563 1,078 

Alte pasive 7,321 9,564 

    

 86,789 100,924 

 

18. Capital acţionar 

 

 2014 2013 

 MDL’000 MDL’000 

Capitalul acţionar consistă din:   

   

Acţiuni ordinare emise 496,779 496,779 

Acţiuni ordinare răscumpărate (2,313) (2,313) 

   

 494,466 494,466 

 

La 31 decembrie 2014 şi 31 decembrie 2013 capitalul acţionar al Băncii constituia MDL’000 496,779 şi este divizat în 

4,967,794 acţiuni ordinare nominative de clasa I cu valoarea nominală de MDL 100 pe acţiune. 
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18. Capital acţionar (continuare) 

 

Structura acţionarilor Băncii  

 

 2014 2013 

Denumirea acţionarului 

Cota de 

participare 

Cota de 

participare 

Cota de 

participare 

Cota de 

participare 

 MDL’000 % MDL’000 % 

     

Acţionarii (persoane juridice), cota cărora depăşeşte 3%   

“Fera Management ” SRL 21,813 4.4 21,813 4.4 

ICS “Cassia Group” SRL  20,316 4.1 20,316 4.1 

“Verloc Development INC” SRL  22,437 4.5 22,437 4.5 

IM “Remington” SRL  22,353 4.5 22,353 4.5 

“Jet Business Limited” SRL 18,677 3.8 18,677 3.8 

SC “MVI” SRL 17,869 3.6 17,869 3.6 

     

 123,465 24.9 123,465 24.9 

     

Acţionarii (persoane fizice), cota cărora depăşeşte 3%   

Kontievski Iurii 21,992 4.4 21,992 4.4 

Mazina Ludmila 21,600 4.4 21,600 4.4 

Podvisevschii Vitalii 21,508 4.3 21,508 4.3 

Mîrzac Valerian 44,986 9.1 44,986 9.1 

Muraşchin Artur 21,434 4.3 21,434 4.3 

Tcacenco Serghei 21,267 4.3 21,267 4.3 

Velicikina Tatiana 21,108 4.3 21,108 4.3 

Ciuico Igor 21,121 4.2 21,121 4.2 

Cerneacov Vladimir 21,609 4.4 21,609 4.4 

Nedoseichin Iurii 15,989 3.2 15,989 3.2 

 232,614 46.9 232,614 46.9 

 

Acţionarii, cota cărora nu depăşeşte 3%   

Persoane juridice  46,888 9.4 48,697 9.8 

Persoane fizice  91,499 18.4 89,690 18.0 

 138,387 27.8 138,387 27.8 

     

Acţiunile de tezaur 2,313 0.4 2,313 0.4 

     

 496,779 100 496,779 100 
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19. Rezerve 

 

 2014 2013 

 MDL’000 MDL’000 

   

Fond de rezerve 51,089 51,089 

Rezerve generale pentru riscuri bancare 261,133 222,336 

   

 312,222 273,425 

 

Fondul de rezerve reprezintă o alocare de profit cu destinaţia principală de a absorbi pierderile din activităţile băncii, altele 

decât creditarea şi / sau plata dobânzii sau alte venituri din investiţiile Băncii. 

 

Rezerve generale pentru riscuri bancare includ sumele rezultate din diferenţele dintre mărimea deprecierii activelor conform 

SIRF şi mărimea calculată dar neformată, a reducerilor pentru pierderi la active şi angajamente condiţionale, conform 

reglementărilor prudenţiale (BNM). 

 

Aceste rezerve nu pot fi distribuite acţionarilor, cu excepţia profitului nedistribuit, care poate fi utilizat pentru plata 

dividendelor pentru acţiuni ordinare şi preferenţiale, şi cu excepţia fondului de rezerve, care poate fi distribuit în cazul în 

care profitul nedistribuit al Băncii nu este suficient pentru a acoperi dividendele necesare pentru acţiunile preferenţiale. 

 

20. Gestionarea capitalului 

 

Obiectivele Băncii în ceea ce priveşte utilizarea capitalului constau în a-şi proteja starea de continuitate cu scopul de a 

asigura dividende pentru acţionari precum şi beneficii pentru alţi deţinători de capital. De asemenea, în acest context, Banca 

urmăreşte sa-şi menţină structura capitalului la un nivel optim, ceea ce va avea ca rezultat reducerea costului de capital. Cu 

scopul de a menţine sau ajusta structura capitalului, Banca poate regla suma dividendelor plătite la acţionari, să restituie 

capitalul acţionarilor, să emită noi acţiuni sau să vândă active, cu scopul de a reduce mărimea datoriilor. Schimbări în 

obiectivele Băncii sau politicile acesteia, precum şi în toate procesele din anul precedent, nu s-au efectuat. 

 

Banca Naţională a Moldovei solicită fiecărei bănci sau grup de bănci să deţină cel puţin un nivel minim specificat de capital 

regulator de MDL’000 200,000 (31 decembrie 2014: MDL’000 200,000) şi să menţină suficienţa capitalului ponderat la risc 

de cel puţin 16% (31 decembrie 2013: 16%). 

 

Pe parcursul anului 2014 şi 2013, Banca a satisfăcut în totalitate cerinţele externe de menţinere a unui nivel de capital minim: 

 

 2014 2013 

 MDL’000 MDL’000 

   

Active si angajamente condiţionale ponderate la risc 

conform reglementarilor BNM 8,374,706 6,011,949 

Capital normativ total conform reglementarilor BNM 1,369,037 1,024,073 

Suficienta capitalului ponderat la risc conform 

reglementarilor BNM, % 16.35 17.03 
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20. Gestionarea capitalului (continuare) 

 

Tabelul de mai jos prezintă modul de calcul a suficienţii capitalului pe baza cifrelor SIRF, în conformitate cu reglementările 

referitoare la calculul suficienţei capitalului: 

 

 Valoarea Nominală Rata Valoarea ponderată la risc 

 2014 2013  2014 2013 

 MDL’000 MDL’000 % MDL’000 MDL’000 

      

Active bilanţiere (diminuate cu 

valoarea rezervelor)      

      

Mijloace băneşti în numerar 441,324 353,184 - - - 

Mijloace băneşti cuvenite de la BNM 

în valută naţională 966,276 942,012 - - - 

Mijloace băneşti cuvenite de la BNM 

în valută străină 504,024 481,325 20% 100,805 96,265 

Mijloace băneşti, cuvenite de la bănci  1,113,581 2,265,163 20% 222,716 453,033 

Valori mobiliare investiţionale 1,011,792 936,045 - - - 

Valori investiţionale destinate 

vânzării 29,542 50,697 100% 29,542 50,697 

Credite şi creanţe privind leasingul 

financiar , net (depozite) 469,210 465,448 - - - 

Credite şi creanţe privind leasingul 

financiar , net (fără ipotecă şi 

depozite) 6,913,398 3,475,131 100% 6,913,398 3,475,131 

Credite şi creanţe privind leasingul 

financiar , net (ipoteca) 1,208,340 3,365,563 50% 604,170 1,682,782 

Mijloace fixe, net 201,281 172,920 100% 201,281 172,920 

Investiţii imobiliare, net 9,638 11,275 100% 9,638 11,275 

Active nemateriale, net 46,591 38,228 100% 46,591 38,228 

Alte active 349,165 264,069 100% 349,165 264,069 

      

Total active bilanţiere 13,264,162 12,821,060  8,477,306 6,244,400 

 

Elemente extra-bilanţiere      

      

Garanţii bancare 377,786 333,293 100% 377,786 333,293 

Acreditive - 6,092 100% - 6,092 

Angajamente de finanţare şi altele 200,227 141,493 50% 100,114 70,747 

      

Total elemente extra-bilanţiere 578,013 480,878  477,900 410,132 

      

 13,842,175 13,301,938  8,955,206 6,654,532 
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20. Gestionarea capitalului (continuare) 

 

 2014 2013 

 MDL’000 MDL’000 

   

Nivelul I de capital   

Capital statutar, nominal 494,466 494,466 

Capital suplimentar 5 5 

Rezerve statutare 312,222 273,425 

Profit nerepartizat 874,711 536,264 

Minus: active nemateriale (46,591) (38,228) 

Total pe nivelul I de capital 1,634,813 1,265,932 

   

Nivelul II de capital   

Rezerve din reevaluări 12,179 13,947 

   

Total capital 1,646,992 1,279,879 

   

Rata aferenta nivelului I 18.26% 19.02% 

Rata aferenta nivelelor I şi II 18.39% 19.23% 

 

 

21. Mijloace băneşti 

 

In scopul întocmirii raportului privind fluxul mijloacelor băneşti, mijloacele băneşti cuprind următoarele solduri cu scadenta 

de până la 90 de zile: 

 

 Note Soldul la 31 decembrie Mişcarea 

  2014 2013 2014 2013 

  MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

      

Numerar 4 441,324 353,184 88,140 30,580 

Conturi la Banca Naţionala 4 316,215 942,012 (625,797) 235,336 

Conturi curente şi depozite la bănci   34.6 1,075,172 2,255,298 (1,180,126) 1,828,807 

Valori mobiliare până la 90 de zile    34.6 370,086 353,551 16,535 20,626 

Alte active                                          12 41,760 19,001 22,759 (1,535) 

      

  2,244,557 3,923,046 (1,678,489) 2,113,814 
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22. Venituri din/şi cheltuieli privind dobânzile 

 

 2014 2013 

 MDL’000 MDL’000 

   

Venituri din dobânzi   

Credite şi avansuri acordate băncilor 31,329 29,534 

Credite şi avansuri acordate clienţilor   878,169 756,211 

Dobânzi la plasări overnight 549 2,759 

Dobânzi la valori mobiliare 72,097 54,807 

Alte active 8,250 9,042 

 990,394 852,353 

Cheltuieli privind dobânzile   

Depozite ale persoanelor fizice (325,541) (300,440) 

Depozite ale persoanelor juridice (67,250) (77,846) 

Depozite şi credite de la bănci (45,075) (46,097) 

Alte împrumuturi (65,275) (62,164) 

Alte active (95) (2,663) 

   

 (503,236) (489,210) 

   

Venituri nete din dobânzi 487,158 363,143 

 

 

23. Pierderi din depreciere 

 

 Note 2014 2013 

  MDL’000 MDL’000 

    

Credite şi avansuri acordate clienţilor    

Clienţi corporativi  12,681 (330) 

Întreprinderi mici şi mijlocii  42,100 48,548 

Consum curent  (8,073) (9,500) 

Ipotecă  (1,831) 5,819 

    

  44,877 44,537 

    

Alte active 12 10,389 9,303 

    

  55,266 53,840 
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24. Venituri din comisioane, net 

 

 

 2014 2013 

 MDL’000 MDL’000 

   

Venituri din comisioane   

Tranzacţii cu carduri de debit 30,366 23,105 

Comisioane aferente garanţiilor 9,110 8,795 

Deservirea conturilor clienţilor 58,846 56,618 

Comisioane retragere si depunere de numerar 48,393 32,055 

Altele  40,818 33,234 

   

 187,536 153,807 

Cheltuieli din comisioane   

Tranzacţii cu carduri de debit (7,357) (5,216) 

Comisioane atribuite de către băncile corespondente (15,416) (12,036) 

Alte comisioane (4,533) (4,313) 

   

 (27,306) (21,565) 

   

Venituri din comisioane, net 160,230 132,242 

 

 

25. Venituri din activitatea financiara, net 

 

 2014 2013 

 MDL’000 MDL’000 

   

Venituri din operaţiuni cu valute, net 109,668 126,443 

Câştiguri din curs de schimb valutar 20,081 2,597 

   

 129,749 129,040 

 

26. Alte venituri operaţionale 

 

 2014 2013 

 MDL’000 MDL’000 

   

Venituri de la servicii de încasare 10,772 10,303 

Venituri din ieşirea altor valori 1,470 2,397 

Venituri de la scoaterea din uz a activelor materialele termen 

lung 2,787 99 

Alte venituri 3,670 4,458 

Amenzi, penalităţi şi alte sancţiuni primite 17,276 27,765 

   

 35,975 45,022 

 



84 
 

27. Cheltuieli aferente retribuirii muncii 

 

 2014 2013 

 MDL’000 MDL’000 

   

Salarii şi premii 87,771 103,372 

Asigurare sociala şi contribuţii 21,010 24,966 

Asigurare medicala 3,653 3,799 

Alte beneficii 14,532 20,713 

   

 126,966 152,850 

 

Banca face contribuţii /alocaţii în Fondul de Pensii al Republicii Moldova, calculate fiind ca o cotă procentuală din salariul 

brut. Această contribuţie este înregistrată în raportul privind rezultatele financiare în perioada în care salariul respectiv a fot 

câştigat de salariat. 

 

28. Cheltuieli generale şi administrative 

 

 2014 2013 

 MDL’000 MDL’000 

   

Cheltuieli Comitetului Sindical                           41,488                            3,144 

Cheltuieli uzurii activelor de mică valoare şi scurtă durată 2,607 3,088 

Cheltuieli de reparaţie şi întreţinere 13,896 10,084 

Cheltuieli aferente imobilului 40,570 35,239 

Contribuţii Fondul Garantare a Depozitelor 4,316 3,778 

Impozite şi taxe 1,622 6,746 

Cheltuieli aferente consulting şi audit 4,554 4,746 

Cheltuieli aferente personalului 291 531 

Cheltuieli de deplasare de serviciu 666 574 

Cheltuieli de reprezentare 2,355 1,720 

Cheltuieli de telecomunicaţii, poştă şi telegraf 6,933 6,080 

Cheltuieli de birou, tipografie 2,680 2,317 

Cheltuieli de reclamă şi binefacere 10,384 5,723 

Alte cheltuieli operaţionale 7,795 8,349 

Cheltuieli din ieşirea activelor materiale 8,895 5,820 

Cheltuieli pentru menținerea active nemateriale  6,290 2,310 

Amenzi, şi penalităţi 4,150 381 

Alte cheltuieli    1,951 958 

   

 161,443 101,588 
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29. Datorii contingente şi angajamente   

 

Pentru a satisface necesităţile financiare ale clienţilor, Banca îşi asumă diferite angajamente şi datorii contingente. Deşi astfel 

de obligaţiuni nu sânt recunoscute în bilanţul contabil, ele poartă un risc de creditare şi de aceea fac parte din riscul general 

al Băncii. 

 

Valoarea agregata a angajamentelor şi datoriilor contingente existente la 31 decembrie 2014 şi 2013 este: 

 

 2014 2013 

 MDL’000 MDL’000 

Datorii contingente   

Garanţii bancare 377,786 333,293 

Acreditive - 6,092 

   

Angajamente   

Angajamente de finanţare şi altele 200,227 141,493 

   

 578,013 480,878 

 

Datorii contingente şi angajamente conform termenilor de scadenţă: 

 

31 decembrie 

2014 

Până la o 

lună 

De la 1 

luna la 3 

luni 

De la 3 luni 

la 12 luni 

De la 1 an 

la 5 ani Peste 5 ani Total 

 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

       

       

Garanţii bancare 43,296 36,209 148,099 125,326 24,856 377,786 

Angajamente de 

finanţare şi altele 179,108 4,619 14,875 1,245 381 200,227 

       

 222,404 40,828 162,974 126,571 25,237 578,013 

 

 

31 decembrie 

2013 

Până la o 

lună 

De la 1 

luna la 3 

luni 

De la 3 luni 

la 12 luni 

De la 1 an 

la 5 ani Peste 5 ani Total 

 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

       

       

Garanţii bancare 39,083 33,897 115,197 120,952 24,164 333,293 

Acreditive 

documentare 6,092 - - - - 6,092 

Angajamente de 

finanţare şi altele 18,319 7,651 33,058 75,157 7,308 141,493 

       

 63,494 41,548 148,255 196,109 31,472 480,878 
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29. Datorii contingente şi angajamente (continuare) 

 

Datorii contingente 

Acreditivele şi garanţiile bancare angajează Banca să efectueze plăţi din partea clienţilor, în cazul unui eveniment sau act 

specific, în mod general legate de tranzacţiile de import sau export al bunurilor. Garanţiile şi acreditivele deschise poartă 

acelaşi risc de creditare ca şi creditele. În cazul apariţiei obligaţiei Băncii legată de garanţie datorată insolvabilităţii 

clientului, aceste instrumente de asemenea poartă un grad de risc de lichiditate.  

 

Angajamente de finanţare 

Angajamentele de finanţare reprezintă angajamente contractuale de a oferi împrumuturi şi linii de creditare. În general, 

angajamentele au date fixe de expirare, sau alte clauze de terminare. Deoarece, angajamentele pot expira fără a fi executate, 

suma totală a contractelor nu reprezintă în mod necesar cerinţele viitoare de numerar. 

 

Angajamente de arendă operaţională       

În cazul în care Banca este arendaş, plăţile minime viitoare pentru arendă conform contractelor de leasing operaţional 

aferente clădirilor şi vehiculelor sunt următoarele: 

 

 2014 2013 

 MDL’000 MDL’000 

   

Până la un an 4,571 3,063 

De la 1 an până la 5 ani 42,485 26,379 

Mai mult de 5 ani 65,567 72,126 

   

 112,623 101,568 

 

Angajamente de capital 

La 31 decembrie 2014 si 2013 Banca nu a avut angajamente de capital. 

 

Reclamaţii juridice  

La 31 decembrie 2014 şi 31 decembrie 2013, Banca era implicată într-un număr de procese de judecată apărute ca rezultat al 

activităţilor sale corporative. După părerea Conducerii Băncii şi a Direcţiei Legalitate, probabilitatea de a pierde aceste 

procese este mică. 

 

30. Câştiguri pe acţiune    

 

Calculul câştigurilor pe acţiune este bazat pe următoarea informaţie: 

 2014 2013 

 MDL’000 MDL’000 

   

Profitul net al perioadei  

 

397,517 301,273 

Profitul net al perioadei după dividende pentru acţiuni 

preferenţiale 397,517 301,273 

Numărul mediu al acţiunilor ordinare de clasa I 4,967,794 4,967,794 

   

Rezultatul pe acţiune de bază - MDL 80 61 

În scopul calculării rezultatul pe acţiune pentru anii 2014 şi 2013, numărul de acţiuni cuprinde numărul mediu ponderat de 

acţiuni aflate in circulaţie pe parcursul anului. 
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31. Dividende distribuite şi propuse 

 

În anul 2014 au fost declarate şi îndreptate spre plată dividende pentru acţiuni ordinare în sumă totala de MDL’000 20,273 (MDL 4.10/acţiune). În anul 2013 au fost 

declarate şi îndreptate spre plată dividende pentru acţiuni ordinare în sumă totala de MDL’000 10,038 (MDL 2.03/acţiune). 

 

32. Valoarea justă a instrumentelor financiare 

 

Banca folosește următoarea ierarhie pentru determinarea si prezentarea valorii juste a instrumentelor financiare in funcție de metoda de evaluare: Nivel 1: preturi cotate 

(neajustate) pe piețe active pentru active si datorii similare; Nivel 2: alte metode de evaluare pentru care toate datele de intrare care au un efect semnificativ asupra valorii 

juste recunoscute sunt observabile, fie direct sau indirect, si Nivel 3: metode de evaluare care utilizează date de intrare cu efect semnificativ asupra valorii juste recunoscute, 

care nu sunt bazate pe date observabile de piața. 

Instrumentele financiare evaluate la valoarea justă în bilanț sunt prezentate detaliat în notele 8 și 12. 

Tabelul de mai jos combină valoarea de bilanţ a acelor active şi pasive financiare pe fiecare nivel ierarhic care nu sunt prezente în bilanţul contabil la valoarea justă: 

 

 2014 2013 

 

Valoarea de 

bilanţ Nivelul 1 Nivelul 2 Nivelul 3 

Valoarea 

justă 

Valoarea de 

bilanţ Nivelul 1 Nivelul 2 Nivelul 3 

Valoarea 

justă 

 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

Active financiare           

Mijloace băneşti şi 

conturi la BNM 1,911,624 - 1,911,624 - 1,911,625 1,776,521 - 1,776,521 - 1,776,521 

Conturi curente şi 

depozite la Bănci 1,113,581 - 1,113,581 - 1,113,581 2,265,163 - 2,265,163 - 2,265,163 

Investiţii financiare 

păstrate până la 

scadenţă 1,011,792 1,011,792 - - 1,011,792 936,045 925,770 -  925,770 

Credite, net 8,590,948 - - 7,804,079 7,804,079 7,306,142 - - 6,792,572 6,792,572 

           

Datorii financiare           

Datorii către bănci 881,146 - 881,146 - 881,146 1,034,278 - 1,034,278 - 1,034,278 

Alte împrumuturi 1,656,993 - 1,656,993 - 1,656,993 1,514,647 - 1,461,957 - 1,461,957 

Datorii către clienţi 8,888,492 - 8,822,113 - 8,822,113 8,801,088 - 8,748,690 - 8,748,690 
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32. Valoarea justă a instrumentelor financiare (continuare) 

Instrumente financiare înregistrate la valoare justă 

Mai jos este prezentată o descriere a modului de determinare a valorii juste a instrumentelor financiare care sunt înregistrate 

la valoare justă prin utilizarea unor tehnici de evaluare. Acestea includ estimarea Băncii referitor la ipotezele pe care un 

participant la piață le utilizează când evaluează aceste instrumente.  

(i) Credite şi avansuri băncilor 

Creditele şi avansurile la bănci includ plasamentele şi creditele inter-bancare. Valoarea justă a plasamentelor cu rata flotantă 

şi a depozitelor overnight se aproximează valorii lor de bilanţ. Valoarea justă estimată a plasamentelor purtătoare de dobânzi 

cu rată fixă se calculează în baza fluxului de mijloace băneşti scontate utilizând rata dobânzilor prevalate pe piaţă monetară 

pentru datoriile cu acelaşi risc de creditare şi cu scadenţa rămasă. 

(ii) Investiţii păstrate până la scadenţă 

Investiţiile în valori mobiliare conţin numai active purtătoare de dobândă păstrate până la scadenţă, la fel ca şi activele 

disponibile în vederea vânzării sunt evaluate la valoarea justă. Valoarea justă a activelor păstrate până la scadenţă se 

calculează în baza preţului de piaţă sau a cotaţiilor brokerilor/dealerilor. Când această informaţie nu este disponibilă, 

valoarea justă este calculată folosind cotările de piaţă a valorilor mobiliare cu valoarea, scadenţa şi dobânzile similare.  

(iii) Credite şi avansuri acordate clienţilor 

Creditele şi avansurile sunt reflectate la valoarea netă contabilă ajustate cu reducerile pentru pierderile la credite. Valoarea 

justă estimată a creditelor şi avansurilor reprezintă suma scontată a fluxului de mijloace băneşti estimat de a fi obţinut în 

viitor. Pentru a determina valoarea justă, fluxurile mijloacelor băneşti preconizate sunt scontate la ratele curente de piaţă. 

Rata dobânzilor ce prevalează pe piața produselor similare variază în felul următor: pentru creditele pe termen de până la 1 

an, 9.25%, pentru creditele cu termen de maturitate mai mare de 5 ani, 10.01%. 

(iv) Împrumuturile, incluzând datoriile către alte bănci şi către clienţi 

Valoarea justă a împrumuturilor cu rata dobânzii flotantă este aproximativă valorii de bilanţ. Justa valoare estimată la 

depozitele cu dobândă fixă şi alte împrumuturi fără o cotare a preţului de piaţă, se bazează pe fluxurile băneşti scontate, 

utilizând ratele dobânzilor pentru datoriile cu scadenţa rămasă similară. 
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33. Parţi afiliate 

 

In cursul activităţii economice ordinare pe parcursul anului Banca a desfăşurat o serie de tranzacţii bancare şi nebancare cu părţi afiliate. Aceste tranzacţii includ acordarea 

creditelor, deschiderea depozitelor, achitarea unor plăti, tranzacţii cu valuta străina şi procurarea de bunuri şi servicii de la părţi afiliate. S-au acordat credite angajaţilor şi 

altor părţi afiliate la ratele de piaţa.  

 

Mai jos sunt prezentate soldurile şi tranzacţiile cu părţile afiliate pe parcursul anului: 

 

 

Părţi afiliate  

Credite 

neachitate 

la finele 

anului, net 

Angajamente 

financiare 

extra-

bilanţiere 

Depozite la 

finele anului 

Venituri din 

dobânzi şi 

comisioane 

Cheltuieli 

privind 

dobânzile şi 

comisioanele 

Venituri 

neaferente 

dobânzii 

Cheltuieli 

/costuri 

neaferente 

dobânzii 

Dividende 

primite 

  MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

          

Acţionari > 5 % şi persoanele 

afiliate lor 2014 16,268 - 6,123 953 583 6 1,745 2,422 

Acţionari > 5 % şi persoanele 

afiliate lor 2013 17,258 624 5,028 1,161 416 - 1,337 942 

Administratorii băncii şi 

persoanele afiliate lor 2014 99,559 11,365 36,556 9,783 1,422 56 33,506 1,040 

 

Administratorii băncii  şi 

persoanele afiliate lor 2013 78,791 9,223 25,248 10,030 1,167 36 38,315 516 

          

Total 2014 115,827 11,365 42,679 10,736 2,005 62 35,251 3,462 

Total 2013 96,049 9,847 30,276 11,191 1,583 36 39,652 1,458 
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33. Parţi afiliate (continuare) 

 

Remunerarea muncii şi contribuţiile sociale aferente Managementului executiv, Consiliului Băncii şi Comisiei 

de cenzori pentru anul 2014 şi 2013 care este considerat personal cheie de conducere se reprezintă in tabelul de 

mai jos: 

 

 2014 2013 

 MDL’000 MDL’000 

Managementul executiv   

Remunerarea muncii 20,499 26,377 

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 6,458 6,067 

Prime de asigurări obligatorii de asistenţă medicală  1,123 1,055 

   

 28,080 33,499 

   

Membrii Consiliului şi Comisiei de cenzori   

Remunerarea muncii 3,131 2,757 

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 720 634 

Prime de asigurări obligatorii de asistenţă medicală  125 110 

   

 3,976 3,501 

 

 

34. Managementul riscului 

 

Activităţile Băncii o expun la o varietate de riscuri financiare, activităţi ce includ analiza, evaluarea, acceptarea 

şi gestionarea unui tip de risc, sau o combinare a acestora. Scopul Băncii este de a atinge o balanţa adecvată între 

risc şi venit, şi de a minimiza efectele averse posibile asupra performanţei financiare a Băncii. 

 

Politicile Băncii de gestionare a riscului sunt elaborate cu scopul de a identifica şi de a analiza aceste riscuri, de a 

stabili limitele şi controalele adecvate, de a monitoriza riscurile şi de a le apropia limitelor stabilite prin 

intermediul sistemelor informaţionale moderne şi sigure. Banca periodic revizuieşte politicile sale de gestionare 

a riscului pentru a reflecta schimbările pe pieţe, a produselor, de a elabora cele mai bune practici.  

 

34.1  Riscul de creditare 

 

În activitatea sa zilnică, Banca asigură riscul creditelor sale faţă de creditele şi avansurile plătite clienţilor, faţă 

de plasamentele sale pentru alte împrumuturi financiare şi alte elemente extra-bilanţiere. De asemenea, Banca 

poate fi afectată de pierderile legate de concentrarea riscului într-o anumită grupă economică în contextul 

schimbărilor economice în Moldova. Gestionarea riscului de credit este regulat monitorizat prin monitorizarea 

limitelor creditelor, evaluarea calităţii debitorilor şi careva politici conservatorii faţă de constituirea 

provizioanelor. 

 

Banca structurează nivelele riscului de credit prin stabilirea limitelor pe sumele de risc acceptate vis-a-vis de un 

debitor, o grupă de debitori sau segmente de industrii. Asemenea riscuri sunt monitorizate în continuu şi sunt 

supuse unei revizuiri anuale, sau mai frecvente. Limitele riscului de credit pe produs şi pe sector de industrie 

sunt aprobate trimestrial de către Consiliul de Administrare. 
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34. Managementul riscului (continuare) 

 

34.1 Riscul de creditare (continuare)   

 

Scopul primar al acestui instrument este de a asigura disponibilitatea fondurilor la cererea clienţilor. Garanţiile, 

precum şi acreditivele – care reprezintă o asigurare certă că, în cazul în care clientul nu-şi poate îndeplini 

obligaţiile faţă de partea terţă banca va exercita toate plăţile în numele acestuia, poartă acelaşi risc de creditare ca 

şi creditele bancare. Acreditivele documentare şi comerciale, fiind scrise de către bancă în numele clientului, 

autorizând o persoană terţă sa extragă o sumă de bani specificata conform termenelor şi condiţiile acordului, sunt 

garantate de cargourile de mărfuri la care se referă şi de aceea poartă un risc mai puţin semnificativ decât 

împrumuturile directe. 

 

Obligaţiile de extindere a creditului reprezintă partea autorizaţiilor de extindere a creditului sub forma 

împrumuturilor, garanţiilor sau scrisorilor de credit. În contextul riscului de creditare, obligaţiile de extindere a 

creditului, expun banca sub efectul unei potenţiale pierderi egala cu suma tuturor obligaţiilor neutilizate de 

extindere a creditului. 

 

Totodată, suma pierderilor este mai mică decât totalul obligaţiilor neutilizate, întrucât majoritatea obligaţiilor de 

extindere a creditului se datorează clienţilor care menţin standarde specifice de creditare. Banca monitorizează 

termenul de scadenţă a obligaţiilor de creditare, deoarece obligaţiile cu un termen de scadenţă mai mare, în 

general, au un grad de risc mai ridicat decât cele cu termenul de scadenţă mai mic. 

 

Expunerea maximă la riscul de creditare fără garanţii deţinute sau orice ameliorare a rating-ului de credit. 

 

 Note 2014 2013 

  MDL’000 MDL’000 

    

Mijloace băneşti şi conturi la BNM 4 1,470,300 1,423,337 

Conturi curente şi depozite la bănci 5 1,113,581 2,265,163 

Investiţii financiare păstrate până la scadenţă                                         6 1,011,792 936,045 

Credite şi avansuri acordate clienţilor                           7 8,590,948 7,306,142 

Alte active financiare                                                    12 322,097 234,063 

    

  12,508,718 12,164,750 

    

Acreditive 29 - 6,092 

Garanţii 29 377,786 333,293 

Angajamente de finanţare şi altele 29 200,227 141,493 

  578,013 480,878 

    

Expunerea maximă la riscul de credit  13,086,731 12,645,628 
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34. Managementul riscului (continuare) 

 

34.1 Riscul de creditare (continuare)   

 

Concentraţia expunerii maxime la riscul de credit 

 

Concentraţia expunerii la risc este gestionată la nivel de client/contraparte şi sector de industrie. Expunerea 

maximă la riscul de credit pentru orice client sau contraparte la data de 31 decembrie 2014 a fost de MDL’000 

191,484 (credit) (la 31 decembrie 2013: MDL’000 150,354 (credit)) fără a lua în considerare gajul sau alte 

garanţii deţinute. 

La 31 decembrie 2014, suma celor mai mari zece datorii nete la creditele constituie MDL'000 1,785,887 (31 

decembrie 2013: MDL'000 1,306,080). 

 

Riscul de credit după clasa activelor financiare 

Riscul de credit după clasa activelor financiare este gestionat de către Bancă folosind rating-urile de credit. 

Tabelul de mai jos reprezintă calitatea creditului după clasa activelor expuse la risc în baza sistemului intern de 

rating al creditului folosit. 

 

  Nu sunt nici restante nici depreciate    

 Note 

Calitate 

înaltă 

Calitate 

standard 

Calitate 

sub-

standard 

Restante 

dar ne-

depreciate 

Depreciate 

individual Total 

31 decembrie 

2014  MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

        

Conturi la Banca 

Naţională 4 1,911,624 - - - - 1,911,624 

Conturi curente şi 

depozite la bănci 5 1,113,581 - - - - 1,113,581 

Investiţii păstrate 

până la scadenţă 6 1,011,792 - - - - 1,011,792 

        

Credite        

Clienţi corporativi 7 1,559,032 1,721,959 44,083 208,429 124,634 3,658,137 

Clienţi mici şi 

mijlocii 7 1,159,836 2,105,049 10,204 543,042 278,527 4,096,658 

Consum curent 7 596,230 32,619 1,719 75,288 - 705,856 

Ipotecă 7 374,044 10,204 117 59,245 8,267 451,877 

  3,689,142 3,869,831 56,123 886,004 411,428 8,912,528 

        

Investiţii 

financiare 

disponibile în 

vederea vânzării 8 29,542 - - - - 29,542 

        

  7,754,681 3,869,831 56,123 886,004 411,428 11,979,067 
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34. Managementul riscului (continuare) 

 

34.1 Riscul de creditare (continuare)   

 

  Nu sunt nici restante nici depreciate    

 Note 

Calitate 

înaltă 

Calitate 

standard 

Calitate 

sub-

standard 

Restante 

dar ne-

depreciate 

Depreciate 

individual Total 

31 decembrie 

2013  MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

        

Conturi la Banca 

Naţională 4 1,423,337 - - - - 1,423,337 

Conturi curente şi 

depozite la bănci 5 2,265,163 - - - - 2,265,163 

Investiţii păstrate 

până la scadenţă 6 936,045 - - - - 936,045 

        

Credite        

Clienţi corporativi 7 1,422,949 947,564 25,837 194,708 - 2,591,058 

Clienţi mici şi 

mijlocii 7 1,010,867 2,505,348 11,317 403,327 306,980 4,237,839 

Consum curent 7 411,237 14,485 2,107 41,391 - 469,220 

Ipotecă 7 234,261 12,636 1,715 44,136 9,056 301,804 

  3,079,314 3,480,033 40,976 683,562 316,036 7,599,921 

        

Investiţii 

financiare 

disponibile în 

vederea vânzării 8 50,697 - - - - 50,697 

        

  7,754,556 3,480,033 40,976 683,562 316,036 12,275,163 
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34. Managementul riscului (continuare) 

 

34.1 Riscul de creditare (continuare)   

 (i) Credite şi avansuri 

Mai jos este prezentată o scurtă descriere a categoriilor interne de evaluare folosite de către Bancă: 

Categoria înaltă – împrumuturile cu termenul nedepăşit, la care sânt respectate toate condiţiile contractuale şi nu 

există nici un motiv de a considera că Banca în prezent sau în viitor va fi supusă riscului pierderii. 

Categoria standard – împrumuturi cu probleme potenţiale legate de starea financiară a contrapărţii sau 

asigurarea cu gaj care necesită atenţia conducerii Băncii. 

Sub-standard grade – împrumuturile cu un risc al pierderilor mai înalt datorită situaţiei financiare nefavorabile 

sau ce se înrăutăţeşte,  înrăutăţirea sau  insuficienţa asigurării cu gaj, alţi factori nefavorabili, care pot duce la 

pierderi, daca aceştia nu-s înlăturaţi  

Împrumuturile asigurate integral cu mijloace băneşti aflate în conturile deschise la bancă sunt clasificate nu mai 

sus de categoria standard. 

Creditele şi avansurile care au depăşit scadenţa cu mai puţin de 90 de zile nu sunt considerate depreciate, în lipsa 

informaţiei care ar indica contrariul. Suma brută a creditelor şi avansurilor repartizată pe clasă de clienţi, care au 

depăşit scadenţa, dar nu sunt depreciate sunt următoarele: 

 

Mai 

puţin de 

30 zile 

De la 31 

la 60 zile 

De la 61 

la 90 zile Peste 91 zile Total 

31 decembrie 2014 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

      

Credite      

  Clienţi corporativi 204,475 - - 3,954 208,429 

  Clienţi mici şi mijlocii 502,592 24,749 8,520 7,181 543,042 

  Consum curent 59,136 8,851 1,258 6,043 75,288 

  Ipotecă 42,146 10,574 2,576 3,949 59,245 

        

 808,349 44,174 12,354 21,127 886,004 

Din suma totală a activelor financiare restante, dar ne-depreciate, valoarea justă a gajului deţinut de Bancă la 

31 decembrie 2014 a constituit MDL’000 1,166,440 (2013: MDL’000 957,459). Banca deţine gajuri sub formă 

de bunuri, stocuri de materiale şi echipamente, precum şi garanţii corporative şi depozite de numerar. Înainte de 

acordare a creditelor şi avansurilor, valoarea justă a gajului se stabileşte în baza unor tehnici de evaluare utilizate 

pentru activele corespunzătoare. În perioadele ulterioare, valoarea justă este corectată la valoarea de piaţă sau 

comparată cu activele similare. 

 

Mai 

puţin de 

30 zile 

De la 31 

la 60 zile 

De la 61 

la 90 zile Peste 91 zile Total 

31 decembrie 2013 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

      

Credite      

  Clienţi corporativi 190,841 - - 3,867 194,708 

  Clienţi mici şi mijlocii 344,651 18,459 10,949 29,268 403,327 

  Consum curent 28,761 5,239 732 6,659 41,391 

  Ipotecă 36,185 2,378 678 4,895 44,136 

        

 600,438 26,076 12,359 44,689 683,562 
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34. Managementul riscului (continuare) 

 

34.1 Riscul de creditare (continuare)   

 (ii) Credite şi avansuri depreciate individual 

Suma creditelor şi avansurilor depreciate individual, fără a lua în considerare fluxul mijloacelor băneşti din 

gajurile deţinute este de MDL’000 411,428 (2013: MDL’000 316,036). Valoarea justă a gajului aferentă 

împrumuturilor depreciate individual deţinut de Bancă la 31 decembrie 2014 este de MDL’000  613,379 (2013: 

MDL’000  489,388). Gajul reprezintă titluri de proprietate şi utilaj.  

(iii) Credite şi avansuri renegociate  

Activităţile de restructurare includ acordurile de extindere a plăţilor, planurile manageriale externe acceptate, 

modificările şi amânarea plăţilor. Conform restructurărilor, contul precedent cu termenul de scadenţă depăşit al 

clientului este resetat la starea normală şi gestionat în concordanţă cu celelalte conturi similare. Practicile şi 

politicile de restructurare  se bazează pe criterii sau indicatori, care conform logicii managementului local indică, 

de cele mai multe ori continuitatea plăţilor. Aceste politici sunt permanent revizuite.  

Creditele renegociate fără cele asigurate cu depozite în numerar, care ar depăşi termenul de scadenţă sunt după 

cum urmează: MDL’000 370,518 la 31 decembrie 2014 (31 decembrie 2013: MDL’000 411,935). 

34.2     Riscul de ţară şi riscul de parteneriat 

 

Criteriile de clasificare a relaţiilor de parteneriat sunt emise de către bancă în concordanţă cu situaţia economico-

financiară şi riscul de ţară. La calculul riscului de parteneriat şi a riscului de ţară banca utilizează următoarele 

rate: Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch. Luând în considerare riscul de parteneriat şi riscul de ţară banca 

constituie provizioane pentru pierderi şi deprecieri, riscurile respective fiind reflectate în situaţiile financiare. 

Pentru partenerii non-rezidenţi se utilizează rata cea mai mică. În cazul în care rata riscului de ţară şi cea a 

riscului de parteneriat este mai mare decât A-/A3, gradul riscului este considerat minimal. Ţările pentru care nu 

există rate internaţionale sunt clasificate ca ţări cu cel mai înalt risc. 

Banca de asemenea ia în considerare riscul pieţei, care reprezintă riscul ca valoarea justă sau mijloacelor băneşti 

aferente instrumentelor financiare vor varia din cauza modificării preţurilor pe piaţă. Riscul de piaţă apare din 

poziţia deschisă a ratei dobânzii, pe valute şi capitaluri, fiecare fiind expuse la mişcări specifice şi generale de 

piaţă, precum şi la schimbări în nivelul volatilităţii ratelor de piaţă sau a preţurilor cum ar fi ratele dobânzii, 

marja de creditare, ratele de schimb valutar şi preţurile hârtiilor de valoare. Banca separă expunerile la riscul de 

piaţă în portofoliu comercial sau necomercial (non-trading). 

Riscul de piaţă care apare în urma activităţilor comerciale sau necomerciale sunt concentrate în Trezoreria 

Băncii. Consiliul de Administraţie şi conducătorii fiecărui departament primesc regulat rapoarte referitoare la 

riscul de piaţă. 

Portofoliu comercial include acele poziţii care apar în urma tranzacţiilor de piaţă în care banca acţionează ca 

principal în relaţiile sale pe piaţă sau relaţiile cu clienţii. 

34.3      Riscul operaţional 

Banca posedă o echipă administrativă cu experienţă vastă şi bine organizată. Aceasta include o structură 

organizaţională clară cu responsabilităţi bine definite, o depistare eficientă, transparentă şi coerentă a riscului, 

administrare, monitorizare şi raportare ale proceselor şi ale mecanismului adecvat de control intern, care include 

administrare corespunzătoare şi proceduri contabile. 

Toată informaţia referitoare la administrarea riscului operaţional banca o poate obţine din regulamente şi alte 

documente, precum şi din recomandările emise de BNM. 
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34. Managementul riscului (continuare) 

 

34.4    Riscul valutar    

 

Riscul valutar este riscul pierderilor rezultate din diferenţele de curs valutar apărute în urma operaţiilor de 

schimb valutar. Valuta naţionala nu a înregistrat o depreciere semnificativă în anul precedent, tocmai de aceea 

valoarea netă a activelor exprimată în lei nu este expusă riscului valutar. Banca menţine o poziţie echilibrată şi 

de durată între active şi datorii în valută cu scopul de a se asigura de efectele riscului valutar. Banca 

monitorizează şi limitează depozitele în valută ale persoanelor fizice. 

 

Defalcarea activelor şi datoriilor băncii pe valute străine, precum şi analiza senzitivităţii expunerii băncii la riscul 

valutar este reprezentată în tabelul de mai jos:  

 

Analiza senzitivităţii riscului valutar 

 

Banca efectuează analiza senzitivităţii riscului valutar la care ea este expusa la 31 Decembrie 2014, arătând 

efectul posibilelor schimbări în ratele valutare asupra contului de profit şi pierdere. 

 

Tabela de mai jos arată valutele pentru care banca are expuneri semnificative la riscul valutar la 

31 decembrie 2014 şi 31 decembrie 2013, pentru posturile bilanţului contabil, care sunt sensibile la modificările 

ratelor valutare. Analiza demonstrează efectul unor schimbări posibile şi rezonabile în ratele valutare, luând in 

vedere poziţiile valutare nete pentru valutele respective, volatilitatea zilnică a cursului de schimb a valutelor 

menţionate mai jos (pe un an),coeficientul de corelaţie intre ratele de schimb respective (pe un an). Simularea se 

face la un orizont de 10 zile necesar pentru corectarea poziţiei valutare, recomandat de Comitetul de 

Supraveghere Bancară de la Basel. 

 

 2014 2013 

Pe valute 

Efectul 

Venit/(pierderi) 

Efectul 

Venit/(pierderi) 

 MDL’000 MDL’000 

   

EUR (11,906) (18,286) 

USD (5,363) (1,463) 

RUB (2,300) (46) 
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34. Managementul riscului (continuare) 

 

34.4    Riscul valutar (continuare) 

 

Structura bilanţului contabil pe valute 

 

 31 decembrie 2014 

 Total MDL USD EUR Altele 

 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

ACTIVE      

      

Mijloace băneşti şi conturi la Banca 

Naţională 1,911,624 1,160,496 239,322 428,092 83,714 

Conturi curente şi depozite la bănci  1,113,581 - 516,575 589,992 7,014 

Investiţii păstrate până la scadenţă 1,011,792 1,011,792 - - - 

Credite, net  8,590,948 5,007,260 1,687,728 1,854,841 41,119 

Investiţii disponibile în vederea 

vânzării 29,542 8,770 3,264 17,508 - 

Mijloace fixe, net  201,281 201,281 - - - 

Active nemateriale, net 46,591 46,591 - - - 

Investiţii imobiliare, net 9,638 9,638 - - - 

Alte active  349,165 184,585 124,890 36,836 2,854 

      

Total active 13,264,162 7,630,413 2,571,779 2,927,269 134,701 

      

PASIVE      

Datorii către bănci  881,146 756,951 22 94,986 29,187 

Alte împrumuturi 1,656,993 365,172 884,434 407,387 - 

Datorii către clienţi 8,888,492 4,752,227 1,369,697 2,738,803 27,765 

Impozit aminat 39,533 39,533    

Alte datorii 104,415 59,950 34,282 10,078 105 

      

Total pasive 11,570,579 5,973,833 2,288,435 3,251,254 57,057 

      

DECALAJ 1,693,583 1,656,580 283,344 (323,985) 77,644 
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34. Managementul riscului (continuare) 

 

34.4    Riscul valutar (continuare) 

 

Structura bilanţului contabil pe valute (continuare) 

 

 31 decembrie 2013 

 Total MDL USD EUR Altele 

 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

ACTIVE      

      

Mijloace băneşti şi conturi la Banca 

Naţională 1,776,521 1,094,700 275,896 323,018 82,907 

Conturi curente şi depozite la bănci  2,265,163 296,688 1,712,407 235,655 20,413 

Investiţii păstrate până la scadenţă 936,045 936,045 - - - 

Credite, net  7,306,142 4,240,909 1,524,236 1,481,896 59,101 

Investiţii disponibile în vederea 

vânzării 50,697 23,855 2,278 24,564 - 

Mijloace fixe, net  172,920 172,920 - - - 

Active nemateriale, net 38,228 38,228 - - - 

Investiţii imobiliare, net 11,275 11,275 - - - 

Alte active  264,069 176,410 43,832 34,538 9,289 

      

Total active 12,821,060 6,991,030 3,558,649 2,099,671 171,710 

      

PASIVE      

Datorii către bănci  1,034,278 316,162 478,434 195,225 44,457 

Alte împrumuturi 1,514,647 239,019 900,933 374,695 - 

Datorii către clienţi 8,801,088 4,283,768 2,610,347 1,871,792 35,181 

Impozit amânat 32,790 32,790 - - - 

Alte datorii 120,150 85,956 15,196 18,691 307 

      

Total pasive 11,502,953 4,957,695 4,004,910 2,460,403 79,945 

      

DECALAJ 1,318,107 2,033,335 (446,261) (360,732) 91,745 
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34. Managementul riscului (continuare) 

 

34.5     Riscul ratei dobânzii 

 

Riscul ratei dobânzii reprezintă riscul aferent schimbărilor în ratele dobânzilor. Riscul ratei dobânzii apare din 

cauza modificărilor ratei dobânzii de pe piaţă interbancară şi a riscul de decalaj între scadenţele activelor şi 

pasivelor purtătoare de dobândă. 

Fluctuaţiile ratei dobânzii pot afecta profilul Băncii, valoarea de piaţă a activelor, pasivelor şi poziţiilor extra-

bilanţiere. Astfel, perioada efectivă a rate dobânzii stabilită pentru un instrument financiar indică expunerea 

Băncii către riscul aferent ratei dobânzii. Pentru instrumentele financiare racordate la rata dobânzii variabilă de 

piaţă, valoarea justă a lor nu diferă mult de valoarea de bilanţ. 

Banca acordă credite şi acceptă depozite atât la rata dobânzii fixă cât şi variabilă. Creditele la rata variabilă 

acordate clienţilor precum şi la depozitele de la clienţi reprezintă instrumente pentru care Banca deţine dreptul de 

a modifica unilateral rata dobânzii în conformitate cu modificările posibile ale ratelor de piaţă. Banca notifică cu 

15 zile înainte ca modificarea să ia loc. Prin aceste instrumente Banca a asigurat suplimentar expunerea la riscul 

ratei dobânzii şi poate gestiona impactul pieţei asupra venitului Băncii. 

Conform evoluţiei interne şi externe a pieţei financiare Banca prognozează evoluţia ratelor dobânzii pentru 

activele şi pasivele sale şi impactul acestor posibile schimbări asupra venitului net din dobânzi. Banca estimează 

o fluctuaţie de +/- 100 şi +/-50 de puncte procentuale de bază pentru anii 2014 şi 2013. 

 
Creştere în puncte 

procentuale de bază 

Sensibilitatea 

venitului net aferent 

dobânzilor 

Diminuare în puncte 

procentuale de bază 

Sensibilitatea 

venitului net aferent 

dobânzilor  

  MDL’000  MDL’000 

     

2014 +100 16,561 -100 (16,561) 

 +50 8,281 -50 (8,281) 

     

2013 +100 18,552 -100 (18,552) 

 +50 9,276 -50 (9,276) 

O ilustrare a activelor şi datoriilor băncii expuse sub influenţa riscului ratei dobânzii la 31 decembrie 2014 şi 

31 decembrie 2013 este reprezentată mai jos. Activele şi datoriile băncii sunt incluse în tabel la valoarea de 

bilanţ, structurate după datele de schimbare a preţului contractual, în ordine cronologică şi după termenul de 

scadenţă.
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34. Managementul riscului (continuare) 

 

34.5     Riscul ratei dobânzii 

31 decembrie 2014 Total 

Mai puţin de 1 

luna 

De la 1 luna 

până 3 luni 

De la 3 luni 

până la 1 an De la 1 la 5 ani 

Mai mult de 5 

ani 

Articole 

nepurtătoare 

de dobânda 

 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

ACTIVE        

Mijloace băneşti şi conturi la Banca Naţională 1,911,624 968,159 - - - - 943,465 

Conturi curente şi depozite la bănci  1,113,581 687,566 - 34,505 - - 391,510 

Investiţii păstrate până la scadenţă 1,011,792 120,551 271,651 619,570 20 - - 

Credite, net (rată fluctuantă)  8,477,423 7,636,471 192,989 596,099 - - 51,864 

Credite, net (rată fixă) 113,525 1,951 3,980 38,265 53,087 16,242 - 

Investiţii disponibile în vederea vânzării 29,542 - 17,074 220 - - 12,248 

Mijloace fixe, net  201,281 - - - - - 201,281 

Active nemateriale, net 46,591 - - - - - 46,591 

Investiţii imobiliare, net 9,638 - - - - - 9,638 

Alte active, net 349,165 - - - - - 349,165 

Total active 13,264,162 9,414,698 485,694 1,288,659 53,107 16,242 2,005,762 

        

PASIVE        

Datorii către bănci  881,146 843,369 - 28,459 - - 9,318 

Alte împrumuturi 1,656,993 537,328 258,654 813,719 884 - 46,408 

Datorii către clienţi (rată fixă) 2,869,668 2,837,775 - - - - 31,893 

Datorii către clienţi (rată  flotantă) 6,018,834 776,562 391,452 3,058,384 192,711 - 1,599,715 

Impozitul amânat 39,533 - - - - - 39,533 

Alte datorii 104,415 - - - - - 104,415 

Total obligaţiuni 11,570,579 4,995,034 650,106 3,900,562 193,595 - 1,831,282 

        

Decalaje de dobândă  1,693,583 4,419,664 (164,412) (2,611,903) (140,488) 16,242 174,480 

Decalaje de dobândă cumulative - 4,419,664 4,255,252 1,643,349 1,502,861 1,519,103 1,693,583 
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34. Managementul riscului (continuare) 

 

34.5     Riscul ratei dobânzii 

31 decembrie 2013 Total 

Mai puţin de 1 

luna 

De la 1 luna 

până 3 luni 

De la 3 luni 

până la 1 an De la 1 la 5 ani 

Mai mult de 5 

ani 

Articole 

nepurtătoare 

de dobânda 

 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

ACTIVE        

Mijloace băneşti şi conturi la Banca Naţională 1,776,521 649,121 - - - - 1,127,400 

Conturi curente şi depozite la bănci  2,265,163 1,819,070 268,841 9,865 - - 167,387 

Investiţii păstrate până la scadenţă 936,045 152,529 213,369 570,147 - - - 

Credite, net (rată fluctuantă)  7,268,586 6,573,173 198,908 458,032 - - 38,473 

Credite, net (rată fixă) 37,556 828 197 16,305 17,303 2,923 - 

Investiţii disponibile în vederea vânzării 50,697 - 23,964 - 345  - 26,388 

Mijloace fixe, net  172,920 - - - - - 172,920 

Active nemateriale, net 38,228 - - - - - 38,228 

Investiţii imobiliare, net 11,275 - - - - - 11,275 

Alte active, net 264,069 - - - - - 264,069 

Total active 12,821,060 9,194,721 705,279 1,054,349 17,648 2,923 1,846,140 

        

PASIVE        

Datorii către bănci  1,034,278 899,312 - - 130,943 - 4,023 

Alte împrumuturi 1,514,647 481,703 327,775 667,213 1,748 42 36,166 

Datorii către clienţi (rată fixă) 6,237,947 1,120,272 991,141          2,037,550 195,303 - 1,893,681 

Datorii către clienţi (rată  flotantă) 2,563,141 2,428,217 - - - - 134,924 

Impozit amânat 32,790 - - - - - 32,790 

Alte datorii             120,150 - - - - - 120,150 

Total obligaţiuni 11,502,953 4,929,504          1,318,916 2,704,763 327,994 42 2,221,734 

        

Decalaje de dobândă  1,318,107 4,265,217 (613,637) (1,650,414) (310,346) 2,881 (375,594) 

Decalaje de dobândă cumulative - 4,265,217 3,651,580      2,001,166 1,690,820 1,693,701 1,318,107 
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34. Managementul riscului (continuare) 

 

34.6  Riscul de lichiditate 

 

Riscul de lichiditate este definit ca riscul pierderii din decalajul dintre scadenţa activelor şi pasivelor. În conformitate cu 

regulamentul Băncii Naţionale a Moldovei, zilnic, banca monitorizează indicii aferenţi lichidităţii calculaţi în conformitate 

cu două principii stabilite de către Standardele Naţionale de Contabilitate. Primul principiu analizează corelaţia între activele 

şi pasivele de lungă durată. Al doilea principiu calculează lichiditatea curentă a băncii raportând activele lichide la totalul 

activelor pe bancă. Lichiditatea băncii la data de 31 decembrie 2014, calculată în conformitate cu aceste două principii a 

constituit 0.86% şi 23.61%, la 31 decembrie 2013 – 0.81% şi 28.23%. Regulamentele impun un nivel de 20% pentru 

lichiditatea curentă calculată, în conformitate cu principiul doi, şi un nivel maxim de 1 pentru lichiditatea calculată conform 

principiului întâi la data de 31 decembrie 2014 şi, respectiv, la 31 decembrie 2013. 

 

Tabelul de mai jos reflectă profilul scadenţelor datoriilor financiare ale Băncii la data de 31 decembrie 2014, bazându-se pe 

obligaţiunile de rambursare contractuale fără scont. Plăţile ce urmează a fi efectuate în baza notificărilor de la clienţi sunt 

tratate ca fiind spre plată. Totuşi, Banca presupune că nu mulţi clienţi vor cere rambursarea banilor înainte de termen şi 

tabelul nu reflectă fluxul mijloacelor băneşti estimat bazându-se pe istoricul deţinerii depozitelor.  

 

31 decembrie 2014 La cerere 

Mai puţin 

de 3 luni 

De la 3 

luni până 

la 1 an 

De la 1 la 

5 ani 

Mai mult 

de 5 ani Total 

 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

Datorii financiare       

Datorii către bănci 11,828 1,275,101 28,758 - - 1,315,687 

Alte împrumuturi - 137,680 406,057 1,081,733 208,451 1,833,921 

Datorii clienţilor 2,266,184 1,600,015 4,120,518 1,229,764 16,887 9,233,368 

       

Total datorii financiare 

nediscontate 2,278,012 3,012,796 4,555,333 2,311,497 225,338 12,382,976 

 

31 decembrie 2013 La cerere 

Mai puţin 

de 3 luni 

De la 3 

luni până 

la 1 an 

De la 1 la 

5 ani 

Mai mult 

de 5 ani Total 

 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

Datorii financiare       

Datorii către bănci 4,032 905,417 10,575 133,382 - 1,053,406 

Alte împrumuturi - 113,812 294,281 1,123,363 139,038 1,670,494 

Datorii clienţilor 3,071,420 1,855,616 3,081,115 1,060,492 8,082 9,076,725 

       

Total datorii financiare 

nediscontate 3,075,452 2,874,845 3,385,971 2,317,237 147,120 11,800,625 

 

Riscul lichidităţii este riscul când Banca nu-şi va putea onora obligaţiunile în circumstanţele obişnuite şi neprevăzute, care ar 

putea rezulta în comercializarea anumitor active la preţuri nefavorabile. Banca îşi gestionează riscul său de lichiditate prin 

estimarea regulată a poziţiei lichidităţii Băncii. Analiza decalajului între activele şi pasivele Băncii, bazându-se pe scadenţa 

rămasă pentru 2014 şi 2013 este prezentată mai jos: 
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34. Managementul riscului (continuare) 

 

34.6 Riscul de lichiditate 

31 decembrie 2014 Total 

Mai puţin de 1 

luna 

De la 1 luna 

până 3 luni 

De la 3 luni 

până la 1 an 

De la 1 la 5 

ani 

Mai mult de 5 

ani 

Scadenţa 

nedefinită 

 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

ACTIVE        

Mijloace băneşti şi conturi la Banca Naţională 1,911,624 1,911,624 - - - - - 

Conturi curente şi depozite la bănci  1,113,581 1,066,766 8,406 38,409 - - - 

Investiţii păstrate până la scadenţă 1,011,792 114,411 255,675 626,153 15,553 - - 

Credite, net  8,590,948 827,560 555,964 2,050,432 4,568,994 587,998 - 

Investiţii disponibile în vederea vânzării 29,542 - 535 - - 16,759 12,248 

Mijloace fixe, net 201,281 - - - - - 201,281 

Active nemateriale, net 46,591 - - - - - 46,591 

Investiţii imobiliare, net 9,638 - - - - - 9,638 

Alte active, net  349,165 - - - - - 349,165 

Total active 13,264,162 3,920,361 820,580 2,714,994 4,584,547 604,757 618,923 

        

PASIVE        

Datorii către bănci  881,146 852,687 - 28,459 - - - 

Alte împrumuturi 1,656,993 63,228 73,590 360,938 971,983 187,254 - 

Datorii către clienţi  8,888,492 2,850,035 967,799 3,951,187 1,111,717 7,754 - 

Impozit amânat 39,533 - - - - - 39,533 

Alte datorii 104,415 - - - - - 104,415 

Total obligaţiuni 11,570,579 3,765,950 1,041,389 4,340,584 2,083,700 195,008 143,948 

        

Decalaje de scadenţă 1,693,583 154,411 (220,809) (1,625,590) 2,500,847 409,749 474,975 

Decalaje de scadenţă, cumulative - 154,411 (66,398) (1,691,988) 808,859 1,218,608 1,693,583 
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34. Managementul riscului (continuare) 

 

34.6 Riscul de lichiditate 

31 decembrie 2013 Total 

Mai puţin de 1 

luna 

De la 1 luna 

până 3 luni 

De la 3 luni 

până la 1 an 

De la 1 la 5 

ani 

Mai mult de 5 

ani 

Scadenţa 

nedefinită 

 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

ACTIVE        

Mijloace băneşti şi conturi la Banca Naţională 1,776,521 1,776,521 - - - - - 

Conturi curente şi depozite la bănci  2,265,163 1,987,392 267,906 9,865 - - - 

Investiţii păstrate până la scadenţă 936,045 151,709 201,842 571,084 11,410 - - 

Credite, net  7,306,142 945,927 395,090 1,706,994 3,880,789 377,342 - 

Investiţii disponibile în vederea vânzării 50,697 - 7,141 - - 17,167 26,389 

Mijloace fixe, net 172,920 - - - - - 172,920 

Active nemateriale, net 38,228 - - - - - 38,228 

Investiţii imobiliare, net 11,275 - - - - - 11,275 

Alte active, net  264,069      264,069 

Total active 12,821,060 4,861,549 871,979 2,287,943 3,892,199 394,509 512,881 

        

PASIVE        

Datorii către bănci  1,034,278 903,374 - - 130,904 - - 

Alte împrumuturi 1,514,647 44,618 57,753 203,603 1,085,104 123,569 - 

Datorii către clienţi  8,801,088 3,721,301 1,121,017 2,958,170 994,608 5,992 - 

Impozit amânat 32,790 - - - - - 32,790 

Alte datorii 120,150 - - - - - 120,150 

Total obligaţiuni 11,502,953 4,669,293 1,178,770 3,161,773 2,210,616 129,561 152,940 

        

Decalaje de scadenţă 1,318,107 192,256 (306,791) (873,830) 1,681,583 264,948 359,941 

Decalaje de scadenţă, cumulative - 192,256 (114,535) (988,365) 693,218 958,166 1,318,107 
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35. Evenimente ulterioare perioadei de raportare 

 

La data de 25 martie 2015 a avut loc adunarea generală extraordinară prin corespondență a acționarilor. Adunarea a decis 

majorarea capitalului social prin efectuarea emisiunii a XVII-a suplimentare închise de acțiuni în sumă totală de MDL’000 

150,000 ceea ce reprezintă 1,500,000 de acțiuni ordinare.   

La data acestor situații financiare rezultatele adunării generale extraordinare a acționarilor urmează sa fie aprobate de Banca 

Națională a Moldovei. 

 

 

 

 

 

 


