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1. MEDIUL DE ACTIVITATE  
 
1.1. Situaţia macroeconomică internă şi externă 
 
 Pe parcursul anului 2013, Republica Moldova a înregistrat progrese importante în majoritatea 

ramurilor economice. Nivelul inflaţiei a fost moderat iar indicatorii monetari şi bugetari au crescut. După 

recesiunea din anul 2012, economia naţională a intrat într-o perioadă de relansare, înregistrînd pentru 

anul 2013 o creştere reală de +8,9% a produsului intern brut şi fiind o creştere de record pentru 

Republica Moldova şi cel mai înalt indicator de creştere în Europa.  

 

La baza creşterii economice au stat atît factori interni cît şi externi. În linii generale perspectivele 

economice la nivel mondial s-au îmbunătăţit, produsul global majorîndu-se cu 3,0% pentru finele anului 

2013. Totodată, conform analizelor Fondului Monetar Internaţional (WEO ianuarie 2014), creşterea se va 

accelera în următorii doi ani pînă la 3,7% în 2014 şi 3,9% în 2015. Stimulii pentru menţinerea acestei 

tendinţe sunt generate de creşterea economiilor avansate ale lumii, precum SUA +1.9%, Japonia +1.7%, 

Germania +0,5%, Marea Britanie +1,7%, unde cererea internă este într-o continuă creştere iar rata 

şomajului în scădere. Evoluţii pozitive sau înregistrat şi în economia Europei, unde Franţa a înregistrat o 

creştere pozitivă de 0,2% iar Italia şi Spania aşteaptă îmbunătăţirea situaţii macroeconomice în următorii 

doi ani ca rezultat al consolidării fiscale şi reformelor economice interne.  

Printre factorii interni care au stimulat saltul economic al Republicii Moldova în anul 2013, se 

evidenţiază în primul rînd majorarea cu +38,3% a producţiei agricole, ca rezultat al condiţiilor climaterice 

favorabile, precum şi creşterea cu +6,8% a producţiei industriale. Evoluţii pozitive s-au înregistrat şi în 

activitatea de comerţ exterior, unde exporturile au crescut cu +11,0% faţă de anul precedent, iar 

importurile cu +5,4%. În rezultat, gradul de acoperire a importurilor cu exporturi a constituit 43,7% faţă de 

41,9% în 2012. Cele mai mari creşteri de exporturi s-au constatat în ţări precum Romania, Ucraina şi alte 

ţări europene.  

 
O evoluţie semnificativă a fost înregistrată şi în sectorul serviciilor de transport, care după o perioadă 

de declin şi stagnare dă semne clare de revigorare, înregistrînd pentru anul 2013 o creştere cu +26,2% 

sau cu 13,8 mil. tone a volumului mărfurilor transportate pe toate căile feroviar, auto, fluvial şi aerian, în 

comparaţie cu perioada similară a anului 2012.  

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

marcat pentru anul 2013 un volum de 1 609 mil. USD majorîndu-se cu 116 mil. USD sau cu 7,8% faţă de 

perioada similară a anului precedent, ajungînd practic la valoarea maximă a acestui indicator din anul 

2008 (1 660 mil USD). 

Inflaţia pentru anul 2013 a înregistrat un nivel moderat de 5,2%, fiind în limita obiectivului de 5% 

(±1,5%) urmărit de BNM. Această creştere a fost influenţată în mare parte de majorarea preţurilor la 

produsele alimentare şi nealimentare, în special cele de import.  

Pe parcursul anului 2013 cursul de schimb al monedei naţionale s-a depreciat cu 8,2% faţă de 

dolarul SUA şi cu 12,3% faţă de Euro. Principalii factori care au determinat deprecierea monedei 

naţionale au fost fluctuaţiile dolarului SUA pe pieţele valutare internaţionale, precum şi intervenţia Băncii 
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Naţionale a Moldovei pe piaţa valutară internă în scopul menţinerii inflaţiei în limitele stabilite şi suplinirii 

rezervelor valutare.  

La finele anului 2013 activele oficiale de rezervă ale BNM au constituit 2 820 mil. USD, sporind în 

decursul anului cu 305 mil. USD sau 12,1%. 

 

1.2. Evoluţia pieţei bancare  
 

 

 În condiţiile evoluţiei macroeconomice favorabile din anul 2013 sectorul bancar a reuşit să 

demonstreze rezultate pozitive în ceea ce priveşte creşterea indicatorilor de volum şi generarea profitului. 

Aceste reuşite se datorează preponderent creşterii economice din anul 2013, stabilităţii în domeniul 

monetar-creditar şi cererii continue din partea populaţiei şi agenţilor economici faţă de serviciile şi 

produsele bancare.  

 Astfel, pe parcursul anului 2013, activele totale ale băncilor s-au majorat cu 30,7%, iar total 

portofoliul brut de credite a sporit pe sistem cu 20,6%, fiind cel mai mare ritm din ultimii trei ani. Creditele 

acordate sunt cea mai importantă sursă de venit, respectiv această creştere a extins şi baza de generare 

a veniturilor procentuale pe viitor.  

 Dinamica înaltă a activelor a fost susţinută de creşterea fără precedent a total depozitelor cu 31,1% 

şi a altor datorii financiare cu 15,5%. Printre resursele financiare atrase de la clienţi s-au evidenţiat 

depozitele persoanelor juridice cu o dinamică de +38,3%, fiind şi cea mai mare creştere anuală din 2009 

la capitolul respectiv. Totodată, depozitele atrase de la persoanele fizice s-au majorat în anul 2013 cu 

+22,5%, manifestînd o dinamică stabilă comparativ cu ultimii 2-3 ani şi aceasta necătînd la tendinţa de 

diminuare în ultimii ani a ratelor dobînzilor acordate de bănci.  

 Totodată, evoluţia ratelor dobînzilor pe piaţa a fost contradictorie. Astfel, faţă de luna decembrie 2012 

rata dobînzii la creditele acordate în monedă naţională s-a majorat cu 0,53 p.p., ajungînd la 12,51%. Rata 

dobînzii la creditele în valută străină s-a majorat cu 0,59 p.p., pînă la 8,91%.  

  

 În acelaşi timp evoluţia ratelor medii la depozite atrase a fost în diminuare. Astfel, rata medie la 

depozite atrase în moneda naţională s-a micşorat esenţial: de la 8,44% pînă la 5,92%, iar cea în valuta 

străină: de la 4,92% pînă la 4,51%. 

  

 Cu toate acestea marja netă a dobînzii pe sectorului bancar a demonstrat o diminuare de la 5,1% 

pînă la 3,9%.  

  

 De asemenea o evoluţie pozitivă a sistemului bancar în anul 2013 poate fi considerată sporirea cu 

11,5% a capitalului acţionar, ritm practic similar anului 2012 (11,6%). Factorul care a stat la baza acestei 

creşteri este generarea de către Bănci în anul 2013 a profitului net de 1 020 mil. lei, ceea ce constituie 

178,2% faţă de anul precedent, stabilind un nou record pentru sistemul bancar autohton. Profitul obţinut a 

permis îmbunătăţirea indicatorilor de eficienţă a activităţii sistemului bancar, ROA (rentabilitatea activelor) 

majorîndu-se de la 1,1% în 2012 pînă la 1,6% în 2013 şi ROE (rentabilitatea capitalului) de la 5,6% pînă 
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la 9,4% respectiv. Excepţie a constituit marja netă a dobînzii care în anul 2013 s-a diminuat pînă la 3,9% 

faţă de 5,1%. 

 

  Anul 2013 în linii generale a fost lipsit de şocuri financiar-economice majore. Rezultatele 

raportate de BNM pe sistemul bancar confirmă trendul pozitiv al evoluţiei sistemului bancar, creînd 

premise fundamentale pentru o dezvoltare calitativă şi în continuare.  

    

   

2. PERFORMANŢELE DE BAZĂ ALE BĂNCII 
 

2.1. Structura şi dinamica activelor, obligaţiunilor şi capitalului 

 

 Rezultatele obţinute de către BC ”Moldindconbank” S.A. în anul 2013 au fost de excepţie, 

demonstrînd încă odată capacitatea Băncii de a îndeplini cu succes obiectivele strategice prin adaptarea 

la factorii şi riscurile externe. 

 Performanţele Băncii pentru anul 2013, s-au evidenţiat în primul rînd prin creşterea fără precedent a 

indicilor de volum şi atingerea celor mai bune poziţii pe indicatori de eficienţă.  

 Astfel, activele totale ale BC „Moldindconbank” S.A. au constituit 12.821 mil. lei, majorîndu-se cu 

49,3% sau cu o sumă record de 4.236 mil. lei. Drept urmare, ponderea de piaţă a băncii pe total active s-

a majorat de la 14,76% pînă la 16,83% (+2,07 p.p). 

Portofoliul de credite net a constituit 7.306 mil. lei, fiind cu 27,9% sau  cu 1.594 mil. lei mai mult faţă 

de anul 2012. Această performanţă a permis majorarea ponderii băncii pe piaţa creditelor cu 1,0 p.p., 

pînă la 18,0% la finele anului 2013 (conform sumei de bază a creditelor). 

Total datorii ale BC „Moldindconbank” S.A. au constituit 11.503 mil. lei la finele anului 2013, fiind cu  

3.938 mil. lei sau cu 52,1% mai mult faţă de finele anului 2012. Sursa principală a datoriilor băncii a 

reprezentat datorii către clienţi, soldul cărora s-a majorat pe parcursul anului 2013 cu 3.086 mil. lei  pînă 

la 8.801 mil. lei, constituind 76,5% din total datorii ale Băncii. Concomitent, datoriile către bănci au 

constituit 1.034 mil. lei, ceea ce reprezintă o creştere cu 538 mil. lei sau 208,5% faţă de anul precedent.  

O altă performanţă obţinută de BC „Moldindconbank” S.A. se referă la majorarea împrumuturilor 

atrase. Aceasta a fost posibilă datorită majorării pe parcursul anului a soldului împrumuturilor atrase cu 

271 mil. lei sau cu 21,8%, pînă la un nivel record pentru Bancă de 1.515 mil. lei.  

Capitalul băncii a depăşit nivelul de 1,3 miliard de lei şi a înregistrat un volum de 1.318 mil. lei, 

majorîndu-se pe parcursul anului 2013 cu 299 mil. lei sau cu 29,3%. Această creştere se datorează în 

marea majoritate profitului obţinut. 

 

Bilanţul contabil al BC”Moldindconbank” S.A. (mii lei) 

    Dinamica 

  31.12.2012 31.12.2013 mii lei % 

ACTIVE       

    Mijloace băneşti şi conturi la Banca Naţională 1 366 513 1 776 521 410 008 130.0% 

    Conturi curente şi depozite la bănci 426 491 2 265 163 1 838 672 531.1% 

    Instrumente financiare derivate - - - - 

    Investiţii păstrate pînă la scadenţă 700 557 936 045 235 488 133.6% 

    Credite, net 5 711 987 7 306 142 1 594 155 127.9% 
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    Investiţii disponibile în vederea vînzării  26 485 50 697 24 212 191.4% 

    Mijloace fixe, net 174 127 172 920 -1 207 99.3% 

    Active nemateriale, net 36 142 38 228 2 086 105.8% 

    Investiţii imobiliare, net 12 912 11 275 -1 637 87.3% 

    Alte active, net 129 403 264 069 134 666 204.1% 

    Total active  8 584 617 12 821 060 4 236 443 149.3% 

        

DATORII       

    Datorii către bănci 496 044 1 034 278 538 234 208.5% 

    Instrumente financiare derivate - - - - 

    Alte împrumuturi 1 243 252 1 514 647 271 395 121.8% 

    Datorii către clienţi  5 715 121 8 801 088 3 085 967 154.0% 

    Datorii privind impozitul curent 1 100 19 226 18 126 1747.8% 

    Datorii privind impozitul amînat 24 239 32 790 8 551 135.3% 

    Alte datorii 85 348 100 924 15 576 118.2% 

   Total datorii 7 565 104 11 502 953 3 937 849 152.1% 

        

CAPITAL ACŢIONAR       

   Acţiuni ordinare 494 466 494 466 0 100.0% 

   Rezerve prevăzute de statut 212 298 273 425 61 127 128.8% 

   Capital suplimentar  5 5 0 100.0% 

   Rezerve din reevaluare 6 588 13 947 7 359 211.7% 

   Profit nerepartizat 306 156 536 264 230 108 175.2% 

  Total capital acţionar 1 019 513 1 318 107 298 594 129.3% 

  Total pasive 8 584 617 12 821 060 4 236 443 149.3% 

 
2.2. Rezultatele financiare ale băncii şi rentabilitatea 
 

Pe parcursul anului 2013, BC”Moldindconbank” S.A. a generat venituri în valoare de 1.180,3 mil. lei, 

ceea ce reprezintă cu 28,5% sau cu 261,5 mil. lei mai mult faţă de anul precedent. Din suma totală a 

veniturilor 72,2% sau 852,3 mil. lei revine veniturilor din dobînzi, care au sporit cu 31,3% sau 203 mil. lei. 

Concomitent, cheltuielile privind dobînzile au însumat 489,2 mil. lei, înregistrînd o creştere de 34,3% sau 

125 mil. lei faţă de anul 2012, prin urmare veniturile din dobînzi net au constituit 363,1 mil. lei, fiind cu 

78,3 mil. lei sau 127,5% faţă de anul precedent. Tendinţa pe piaţa monetară de reducere a ratelor 

dobînzilor a influenţat diminuarea marjei nete a dobînzii, care spre finele anului s-a diminuat cu 0,74 p.p. 

pînă la nivelul de 4,36%. 

Veniturile din comisioane au înregistrat 153,8 mil. lei, majorîndu-se cu 20,7% sau cu 26,4 mil. lei pe 

parcursul anului 2013. Totodată, cheltuielile privind comisioanele au însumat 21,6 mil. lei, o majorare cu 

doar 5,2 mil. lei sau 31,6% în comparaţie cu anul precedent. În rezultat, veniturile nete din comisioane 

acumulate de bancă la finele anului 2013 au sporit cu 21,2 mil. lei sau 19,1% în comparaţie cu anul 2012. 

Totodată, în anul 2013 Banca a înregistrat pierderi din deprecierea activelor în valoare de 53,8 mil. 

lei, aceasta micşorîndu-se semnificativ cu 46,3 mil. lei sau 46,2% faţă de anul precedent.  

Succesul Băncii din anul 2013, referitor la consolidarea financiară, este demonstrat în final de 

beneficiul net obţinut  în valoare de 301,3 mil. lei, ceea ce reprezintă cu 129,1 mil. lei sau cu 75% mai 

mult comparativ cu beneficiul anului 2012.  

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

activelor (ROA) la finele anului 2013 a constituit 2,94%, fiind în creştere cu 0,65 p.p. faţă de anul 

precedent. De asemenea s-a majorat şi rentabilitatea capitalului acţionar (ROE) cu 7,89 p.p., pînă la 
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25,78% la finele anului 2013. BC „Moldindconbank” S.A. a ocupat primul loc pe sistemul bancar pe 

indicatori de eficienţă ROA şi ROE.  

 

Raportul privind profitul şi pierderile (mii lei)     Dinamica 

  31.12.2012 31.12.2013 mii lei % 

Venituri din dobînzi 649 123 852 353 203 230 131.31% 

Cheltuieli privind dobînzile 364 329 489 210 124 881 134.28% 

Venituri din dobînzi, net 284 794 363 143 78 349 127.51% 

       

Pierderi din deprecieri 100 108 53 840 -46 268 53.78% 

Venituri nete din dobînzi diminuate cu pierderi din 
depreciere a valorii 184 686 309 303 

124 617 167.48% 

       

Venituri din comisioane 127 385 153 807 26 422 120.74% 

Cheltuieli privind comisioanele 16 383 21 565 5 182 131.63% 

Venituri din comisioane, net 111 002 132 242 21 240 119.13% 

       

Venituri din activitatea financiară, net 65 507 129 040 63 533 196.99% 

Cîştiguri din vînzarea investiţiilor disponibile în 
vederea vînzării 

7 107 55 -7 052 0.007739 

Alte venituri operaţionale 69 652 45 022 -24 630 64.64% 

Total venituri operaţionale 437 954 615 662 177 708 140.58% 

       

Cheltuieli privind retribuirea muncii şi cheltuieli 
aferente 

134 461 152 850 18 389 113.68% 

Cheltuieli generale şi administrative 92 868 101 588 8 720 109.39% 

Uzura şi deprecierea 21 264 23 551 2 287 110.76% 

Total cheltuieli neaferente dobînzilor 248 593 277 989 29 396 111.82% 

       

Profit din activitatea operaţională pînă la 
impozitare 

189 361 337 673 148 312 178.32% 

       

Cheltuieli privind impozitul pe venit 17 170 36 400 19 230 212.00% 

       

Profitul perioadei 172 191 301 273 129 082 174.96% 

     

Rentabilitatea activelor (ROA), % 2,29 2,94 0,65  

Rentabilitatea capitalului (ROE), % 17,89 25,78 7,89  

Marja netă a dobînzii, % 5,10 4,36 -0,74  

 

 

2.3. Respectarea normativelor obligatorii. 
 

Pe parcursul anului 2013 BC ”Moldindconbank” S.A. a respectat normativele de activitate a Băncii 

stabilite de către Banca Naţională şi a activat în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.  

Conducerea Băncii permanent a monitorizat nivelul de lichiditate şi solvabilitate. Totodată, au fost 

utilizate politici flexibile de gestiune a activelor şi pasivelor, sau întreprinse măsuri pentru prevenirea sau 

diminuarea riscurilor la care este supusă activitatea bancară. 

Denumirea indicatorului 
Normativul 
BNM 

Efectiv  
31.12.2012 

Efectiv  
31.12.2013 

Capitalul normativ total (CNT), mii lei 200 000 815 574 1 024 073 
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3. MANAGEMENTUL RISCURILOR 
 
3.1. Principii generale de management al riscurilor 

Administrarea riscurilor bancare este considerată o componentă esenţială a strategiei de dezvoltare a 

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

fructifica oportunităţile în beneficiul Băncii. Managerii subdiviziunilor  responsabile de gestiunea riscurilor 

nu se limitează doar la tratarea, de fiecare dată, a consecinţelor unor evenimente care s-au produs, dar 

au adoptat pe parcurs un stil de management reactiv, ceea ce înseamnă că se implementează măsuri  

necesare pentru minimizarea riscurilor suportate de către Bancă, contribuind astfel la minimizarea 

pierderilor înregistrate de aceasta şi maximizarea indicilor de rentabilitate. 

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

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

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

reduce şansele de apariţie sau de a limita efectele nedorite. Totodată, revizuirea periodică a riscurilor, 

conduce la realocări ale resurselor, în concordanţă cu modificarea ierarhiilor şi implicit a priorităţilor.  

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

controlul intern este ansamblul măsurilor stabilite de conducere pentru a se obţine asigurări rezonabile că 

obiectivele vor fi atinse, rezultă că managementul riscurilor este unul din mijloacele importante prin care 

se realizează acest lucru, deoarece managementul riscurilor urmăreşte tocmai gestiunea ameninţărilor ce 

ar putea avea impact negativ asupra obiectivelor Băncii. 

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

- Identificarea;  Evaluarea; Monitorizarea; Controlul / reducerea.  

Identificarea riscurilor (atât a celor curente, cât şi celor viitoare) constituie primul pas în 

construirea profilului riscurilor băncii. Riscurile nu sunt identificate prin impactul lor asupra obiectivelor, 

dar în raport cu obiectivele a căror realizare este afectată de materializarea lor.  

Pentru identificarea riscurilor aferente activităţii sale, Banca combină următoarele abordări: 

- Autoapreciere – managerii diferitor niveluri identifică permanent riscurile aferente 

subdiviziunilor lor.  

- 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 – elaborarea diferitor scenarii de risc şi testări ale acestora la stres. 

Suficienţa capitalului ponderat la risc, % ≥16,0% 18,56% 17,03% 

Coeficientul lichidităţii pe termen lung (P I) ≤1 0,74 0,81 

Coeficientul lichidităţii curente (P II), % ≥20% 25,82% 28,23% 
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Evaluarea riscurilor constă în parcurgerea următoarelor etape:  

 evaluarea probabilităţii de materializare a riscului identificat (frecvenţă înaltă, medie, 

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 (în cazul probabilităţii 

înalte de materializare a evenimentului de risc cu un impact major – riscul trebuie evitat, în 

cazul probabilităţii mici de materializare a evenimentului cu un impact nesemnificativ – riscul 

se acceptă, în celelalte cazuri riscul se controlează).  

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

conformitate cu apetitul sau la risc, asigură controlul respectării limitelor stabilite pentru toate tipurile şi 

poziţiile de risc. Rezultatele procesului de monitorizare se reflectă în rapoartele de risc (interne) către 

structura de conducere.  

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

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

organele competente şi are la bază următoarele principii:  

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

efectele evoluţiei acestora în situaţii de criză;  

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

evaluarea, monitorizarea riscurilor la nivelul întregii Bănci;  

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

corectarea deficienţelor constatate; 

 

3.2. Riscul de credit 

 

Riscul de credit reprezintă posibilitatea înregistrării pierderilor ca urmare a incapacităţii contragentului de 

a-şi îndeplini obligaţiile contractuale, incluzând riscul incapacităţii de plată, riscul de ţară, riscul gajului, 

riscul activităţii extrabilanţiere, riscul concentrării, riscul înlocuirii debitorului, riscul migrării debitorului, 

riscul ramurii, riscul corelaţiei. 

Politicile specifice de estimare şi menţinere a controlului asupra riscului de credit sunt: 

0. 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; 

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

sau grup de debitori ce acţionează în comun;  

2. 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.; 

3. Monitorizarea continuă şi actualizarea tuturor procedurilor şi proceselor interne, dezvoltarea 

mecanismelor de control şi administrare a portofoliilor, inclusiv pentru identificarea şi 
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administrarea creditelor neperformante şi pentru realizarea unor ajustări de valoare şi constituirea 

unor provizioane adecvate; 

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

clauzelor contractuale, reînnoirea şi refinanţarea celor existente; 

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

pentru a observa potenţialele pierderi în diferite situaţii de criză.   

 

3.3. Riscul operaţional 
 

 Riscul operaţional reprezintă riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate, 

care este determinat de factori interni (derularea neadecvată a unor activităţi interne, existenţa unui 

personal sau a unor sisteme necorespunzătoare) sau de factori externi (condiţii economice sau politice, 

schimbări în mediul bancar, progrese tehnologice etc), inclusiv evenimentele care au o probabilitate 

redusă de apariţie, dar cu un risc mare de pierderi în caz de materializare. 

  

 Sistemul estimării riscului operaţional este partea componentă a procesului administrării riscului 

Băncii, iar pentru funcţionarea sa banca efectuează colectarea şi analiza datelor privitor la pierderile 

financiare şi materiale în urma riscului operaţional pentru direcţiile de activitate de bază.  

Datele cu privire la pierderile cauzate de riscul operaţional se aduc la cunoştinţa conducerii 

subdiviziunilor, conducerii de vârf al băncii în mod regulat. 

 

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

dificultate. Banca va rezolva această problemă reieşind din două sarcini ale estimării riscului operaţional:  

 Estimarea pierderilor neaşteptate aferente riscului operaţional; 

 Formarea bazei de date electronice pentru acumularea datelor statistice privind incidentele 

de risc operaţional; 

 Instruirea personalului în vederea minimizării numărului incidentelor de risc operaţional. 

 

3.4. Riscul valutar 

 
Riscul valutar este riscul pierderilor potenţiale în rezultatul reevaluării conturilor bilanţiere şi 

extrabilanţiere, exprimate în valută străină în legătură cu schimbarea cursului valutar. 

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

permanent efectuează analiza poziţiei valutare deschise şi evaluează regulat structura  activelor şi 

obligaţiunilor pe valute cu scopul respectării limitelor stabilite pe poziţia valutară deschisă. Indicatorul 

principal al riscurilor valutare, este volumul şi structura poziţiei valutare deschise. Gestiunea curentă a 

riscului valutar se efectuează în Bancă în baza zilnică în corespundere cu prevederile documentelor 

normative interne.  

   

3.5. Riscul ratei dobînzii 
 

Prin intermediul riscul ratei dobînzii se presupune riscul pierderilor la care este supusa banca în urma 

modificării ratei dobînzii. Acest risc apare în cazul în care activele băncii (creditele, investitiile etc.) devin 

scadente sau ale căror preţuri noi se stabilesc în altă perioadă de timp decît pasivele băncii (depozitele, 
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împrumuturile) care reprezintă sursa de mijloace pentru active. Fluctuaţiile ratei dobînzii pot afecta profitul 

bănci, valoarea economică de bază a activelor, pasivelor şi a poziţiilor extrabilanţiere ale băncii; 

Procesul de gestionare a riscului ratei dobînzii presupune examinarea tendinţelor de dezvoltare a 

ratelor dobînzilor pe piaţă în baza situaţiei macroeconomice şi a factorilor de influenţă asupra nivelului 

ratelor dobînzilor, analiza sensibilităţii activelor şi pasivelor băncii la riscul ratei dobînzii, analiza 

rezultatelor modelărilor şi stress-testingurilor efectuate pentru identificarea măsurii de influenţă a riscului 

ratei dobînzii asupra beneficiului, examinarea profitabilităţii activelor şi a costului obligaţiunilor băncii, 

analiza indicatorilor respectivi şi elaborarea propunerilor de optimizare şi maximizare a rentabilităţii băncii. 

 
 
3.6. Riscul de lichiditate 
 

 

Riscul de lichiditate presupune riscul pierderilor în rezultatul incapacităţii Băncii de a-şi onora 

obligaţiunile la maturitatea lor. Conform Reglementărilor emise de Banca Naţională a Moldovei, Banca 

monitorizează zilnic indicatorii de lichiditate calculaţi pe baza informaţiilor financiare întocmite potrivit 

celor două principii stabilite conform cerinţelor Băncii Naţionale a Moldovei.  

Procesul de gestionare a riscului lichidităţii presupune efectuarea analizei GAP pe maturităţi al 

activelor şi pasivelor băncii, analizei bazei de resurse, analizei indicatorilor de concentrare şi stabilitate a 

resurselor atrase ale băncii, construirea modelelor stării activelor şi pasivelor şi a lichidităţii, efectuarea 

stress - testelor ale riscului de lichiditate cu scopul elaborării deciziilor în privinţa gestionării lichidităţii 

curente a băncii, poziţiei monetare curente, respectării regimului rezervelor obligatorii, precum şi a 

lichidităţii băncii pe termen mediu şi lung, optimizarea şi stabilirea  normativelor limitelor necesare. 

 
3.7. 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 dobînzii, riscul valutar, 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 a 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.  

 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 
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pentru riscurile cu expunere mare, organizaţia 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 face în viitor un management eficace 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 unui terţ care are expertiza necesară gestionării acelui risc, 

încheindu-se în acest scop un contract.  

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

riscurilor cu care se confruntă organizaţia. Opţiunea tratării (atenuării) riscurilor constă în faptul 

că în timp ce organizaţia va continua să 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” SA se bazează pe cerinţele Băncii Naţionale a Moldovei, 

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

existenţa cadrului intern regulator (politici, regulamente, instrucţiuni, proceduri, etc.) pentru 

managementul riscului.  

Procesul de gestionare a riscurilor cuprinde următoarele etape:  

 Monitorizarea şi analiza; 

 Evaluarea riscurilor; 

 Elaborarea metodelor de gestionare a riscului;   

 Aplicarea metodelor de gestionare a riscurilor şi controlul rezultatelor. 

 

Gestionarea riscului de lichiditate şi a ratei dobînzii în BC „Moldindconbank” SA are loc în cadrul 

Comitetului de gestionare a activelor şi pasivelor (ALCO) în baza informaţiei analitice prezentate de către 

secţia Gestionare Activelor şi Pasivelor în funcţiile căreia intră efectuarea analizelor, consolidarea 

rapoartelor necesare şi pregătirea materialelor pentru Comitetul ALCO. 

În scopul gestionării riscului de lichiditate banca permanent aplică şi perfecţionează diferite modele 

de evaluare a lui, prin intermediul cărora se estimează riscul al lichidităţii pentru diferite intervale de timp, 

se aplică diferite scenarii critice.  

 

În procesul gestionării lichidităţii se aplică următoarele metode de analiză a lichidităţii: 
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 Analiza fluxurilor monetare (pentru evaluarea riscului lichidităţii curente); 

 Menţinerea indicatorilor de lichiditate, inclusiv conform cerinţelor BNM - Principiul I şi Principiul II 

al lichidităţii separat în lei şi în valuta străină; 

 Analiza maturităţii activelor şi pasivelor băncii; 

 Stres testare (stress-testing), aplicarea diferitor scenarii de criză. 

 Modelarea activelor şi pasivelor băncii şi estimarea riscului de lichiditate. 

 

Monitorizarea riscului ratei dobînzii are loc prin efectuarea calculelor şi analizelor privind expunerea 

Băncii la riscul ratei dobînzii, dinamica ratelor pe parcursul lunii, în baza următoarelor metode: 

 Monitorizarea şi analiza factorilor mediului extern; 

 Gestionarea marjei dobînzii; 

 Analiza sensibilităţii activelor şi pasivelor la riscul ratei dobînzii; 

 Modelarea impactului riscului ratei dobînzii asupra venitului net din dobînzi al băncii. 

Lunar sau la cerere, calculele şi analizele efectuate sunt raportate Comitetului ALCO. În urma 

analizei rapoartelor prezentate, Comitetul ALCO determină tendinţele şi oscilaţiile posibile ale pieţei ce 

servesc ca bază pentru adoptarea unor decizii manageriale. 

Avînd în vedere importanţa majoră a administrării riscurilor, BNM a elaborat şi a pus în aplicare un şir 

de acte normative menite să asigure o abordare prudentă din partea băncii a riscurilor inerente activităţii 

lor. Banca efectuează formarea fondului rezervelor obligatorii pentru depozite atrase, formarea rezervelor 

pentru reduceri pentru pierderi la credite, menţinerea structurii portofoliului de credite în corespundere cu 

politica de creditare, menţinerea mărimii capitalului normativ total şi suficienţei capitalului ponderat la risc 

în limitele stabilite de BNM, respectarea limitelor faţă de poziţia valutară deschisă, lichiditatea băncii, 

creditele acordate etc. 

În scopul minimizării expunerii la risc, optimizării proceselor business şi al perfecţionării calităţii 

serviciilor prestate, banca dezvoltă în permanenţă sistemul de control intern, care fiind un element 

important al administrării riscurilor, cuprinde întreaga structură organizaţională a băncii de la nivelurile 

superioare la subdiviziunile structurale.     

 

4. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 

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

îndeosebi a resurselor umane. Valorificarea potenţialului uman este singura cale de a pune în valoare 

toate categoriile de resurse, de aceea politica şi activitatea în domeniul resurselor umane este strâns 

corelată cu strategia Băncii în ansamblu.  

 

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

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

 

Efectivul de salariaţi la finele anului 2013 a constituit 1063 persoane. Structura angajaţilor după 

nivelul de calificare profesională denotă un potenţial înalt, şi anume: dispun de studii superioare  - 817 
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angajaţi sau 76,92 %, inclusiv masterat – 130 persoane sau 12,32 %, studii medii de specialitate – 139 

angajaţi sau 13,08 %.   

 

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

vîrstă şi experienţă. Astfel, 719 persoane sau 67 % sunt la cea mai productivă vîrstă de pînă la 40 ani. 

Angajaţii cu experienţă de muncă mai mult de 5 ani constituie 489 persoane sau peste 46%.  

 

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

investiţiile în personal. 

 

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

obţinerea rezultatelor performante în activitatea angajaţilor. Astfel, prin implementarea sistemului de 

categorizare a filialelor, bazat pe indicatorii de volum şi eficienţă, care fiind aplicat concomitent cu 

sistemul de motivare şi normare a altor categorii de angajaţi: manageri (relaţii şi vînzări), contabili şi 

manageri (operaţiuni bancare) s-a încheiat ciclul logic de motivare a angajaţilor filialelor Băncii. La finele 

anului de raportare a fost elaborat sistemul de motivare a angajaţilor Băncii centrale care prevede 

evaluarea performanţelor angajaţilor bazată atît pe managementul prin obiective, cît şi pe analiza 

nivelului de satisfacţie a filialelor de suportul acordat de către subdiviziunile Băncii centrale. La momentul 

actual sistemul de motivare a angajaţilor Băncii centrale este la etapa de testare şi implementare.   

 

Sistemul de motivare şi normare a muncii angajaţilor filialelor a contribuit la obţinerea de către 

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

Majorarea productivităţii muncii şi optimizarea numărului de personal este un proces continuu. Banca îşi 

propune automatizarea proceselor, implementarea SOFT-urilor, minimizarea timpului de deservire a 

clienţilor, examinarea subdiviziunilor Băncii prin prisma eficienţei, trecerea unor subdiviziuni auxiliare la 

„outsourcing”, astfel prin trecerea serviciilor de îngrijire a încăperilor la outsourcing a fost optimizat 

numărul de personal cu 23  unităţi. 

 

   În anul 2013 BC „Moldindconbank” S.A. a continuat să investească şi să-şi valorifice capitalul 

uman prin instruirea şi dezvoltarea personalului. La acest capitol au fost puse bazele instruirii în Bancă pe 

principii conceptuale noi, aplicînd cele mai bune practici în acest domeniu. Formarea profesională a 

angajaţilor a fost realizată prin seminare şi cursuri de instruire desfăşurate în ţară şi peste hotare la care 

au participat 602 persoane, din care în străinătate 10 persoane. O atenţie sporită a fost acordată – 

formării profesionale iniţiale. În cadrul centrului de instruire al Băncii au fost pregătite 225 persoane. Un 

rol deosebit la avut team-buildingul organizat pentru instruirea managementului filialelor la care au fost 

invitaţi lectori de la Institutul Bancar Român, care au familiarizat participanţii la seminar cu cele mai bune 

practici europene din sistemul bancar.  

 

 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.    
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5. DEZVOLTAREA TERITORIALĂ A BĂNCII 

 
5.1. Dezvoltarea reţelei de filiale pe parcursul anului 

 

Extinderea reţelei pe parcursul anului 2013 a constituit o pârghie importantă  pentru                                

BC „Moldindconbank” S.A. Dezvoltarea teritorială a Băncii are ca scop prestarea serviciilor bancare şi 

oferirea unui spectru larg de servicii bancare la un nivel înalt, îndreptată spre atragerea clienţilor noi, 

acest fapt fiind posibil doar prin amplasarea subdiviziunilor băncii în locaţiuni atractive pentru activităţile 

clienţilor în diferite zone. 

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

subdiviziuni, dispunând de o reţea largă de subdiviziuni pe întreg teritoriu Republicii Moldova, pe care o 

extinde în continuu şi accentul major fiind pus pe calitate. 

  

Pe parcursul anului 2013 au fost deschise 3 filiale, toate în teritoriul şi 5 agenţii, inclusiv 2 în mun. 

Chişinău şi 3 în teritoriu (vezi anexa). Totodată, a fost reorganizată 1 agenţie (nr. 55) în filială (Nisporeni). 

În acelaşi timp au fost închise 4 agenţii, inclusiv 2 în mun. Chişinău (nr. 3 şi nr. 35) şi 2 în teritoriu (nr. 

34 şi nr. 59) şi au fost reamplasate/şi-au schimbat sediul 3 filiale. 

       

La 31.12.2013 Banca dispunea de 112 de subdiviziuni, inclusiv:  

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

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

 

Astfel, pe parcursul anului 2013, Banca, în rezultatul extinderii, şi-a majorat numărul de subdiviziuni, de la 

108 la începutul anului până la 112 la finele anului.  Banca a deschis subdiviziuni noi în zonele Republicii-

centre raionale unde nu avea acoperire:  or. Glodeni şi or. Călăraşi. 

 

         Anexă: Lista subdiviziunilor Băncii deschise în anul 2013: 

Mun. Chişinău 

Agenţia nr.58 a filialei nr.8 

Agenţia nr.68 a filialei „Cuza Vodă” 

Teritoriu 

Filiala din or. Făleşti 

Filiala din or. Glodeni 

Filiala din or. Nisporeni (prin reorganizare din ag. Nr. 55) 

Filiala din or. Călăraşi 

Agenţia nr.62 a filialei din or. Drochia 

Agenţia nr.62 a filialei din or. Hînceşti 

Agenţia nr.62 a filialei din or. Cimişlia 
 

 

6. INFORMAŢII PRIVIND RĂSCUMPĂRAREA ACŢIUNILOR 
 

În anul 2013 răscumpărarea părţilor sociale a acţiunilor proprii nu a avut loc. 
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7.   EVENIMENTE IMPORTANTE 
 

Evenimentele importante pentru Bancă în anul 2013 sunt următoarele: 

 Continuarea colaborării fructuoase cu Organizaţiile Financiare Internaţionale în domeniul 

finanţării sectorului rezidenţial şi real al economiei Moldovei. În 2013 BC”Moldindconbank”S.A. a 

încheiat acordul nou de creditare cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 

(BERD) în sumă de 2,5 mil. EUR în cadrul proiectului de eficientizare energetică (MoSEFF II). 

 Darea în exploatarea a propriului centru de procesare a tranzacţiilor cu cardurile bancare, bazat 

pe tehnologia „host-to-host”. 

 

8. PERSPECTIVELE DE DEZVOLTARE A BĂNCII 
  

 

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

pentru perioada anilor 2014-2018, 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); 

 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; 

 Liberalizarea treptată a comerţului cu ţările Uniunii Europene şi atragerea în rezultat a investiţiilor 

în economia reală; 

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

dobînzilor la instrumentele de creditare; 

 

În anul 2013 conform deciziei Consiliului Băncii a fost lărgit orizontul de planificare strategică în 

bancă de la 3 pînă la 5 ani. Respectiv a fost elaborat planul strategic al Băncii pe anii 2014-2018.  În 

scopuri de orientare mai accentuată a Conducerii Băncii, managerilor băncii de toate nivelurile şi a 

colectivului la rezultate strategice pe termen lung, precum şi din considerentele că majoritatea 

obiectivelor strategice poartă un caracter durabil, care se măsoară prin perioade de 3-5 şi mai mulţi ani. 

 

Pentru perioada 2014-2018 BC „Moldindconbank” S.A. va continua promovarea strategiei de 

creştere intensivă şi durabilă, bazată pe politica adaptivă faţă de mediul intern şi extern şi 

minimizarea a riscurilor. Scopul principal pe anii 2014-2048 este menţinere eficienţei activităţii 

Băncii la nivel înalt cu obiectiv de bază creşterea capitalizării BC „Moldindconbank” S.A. 

 

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

2018 sunt următoarele: 
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1. Menţinerea ponderii de piaţă a Băncii. 

2. Păstrarea băncii în topul celor 3 bănci din sistemul bancar autohton. 

3. Asigurarea creşterii portofoliului de credite cu cel puţin 19% mediu anual şi a creşterii bazei de 

resurse atrase cu cel puţin 18% mediu anual. 

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

financiare suplimentare.  

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

minim de 18%. 

6. Asigurarea marjei nete a dobînzii la un nivel de cel puţin 4,0%. 

7. Asigurarea ponderii creditelor neperformante în total credite la nivel maxim de 8,0% şi a ponderii 

creditelor expirate în total credite la nivel maxim de 5,0%. 

8. Dezvoltarea în continuare a reţelei de subdiviziuni teritoriale ale Băncii şi asigurarea prezenţei 

Băncii în toate raioanele ţării pînă la finele anului 2014.   

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

mijlocii, precum şi a persoanelor fizice. 

10. Asigurarea creşterii productivităţii muncii angajaţilor prin selectarea personalului calificat, 

instruirea angajaţilor băncii şi motivarea conform rezultatelor obţinute.  

11. Asigurarea creşterii veniturilor neprocentuale la nivelul nu mai puţin de media creşterii pe 

sistemul bancar. 

12. Implementarea, promovarea şi dezvoltarea produselor bancare noi şi serviciilor bancare 
electronice. 

13. Dezvoltarea marketingului, promovarea produselor şi imaginii Băncii pe piaţa bancară 

. 

 

 

9. GUVERNAREA CORPORATIVĂ 

 

9.1. 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.  

 

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 
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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.   

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: regular 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; 
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 eficienţa sistemului de control intern; 

 eficienţa sistemului de gestiune a riscurilor 

  Şedinţele Consiliului Băncii se desfăşoară în mod regulat. În anul 2012 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; 

 

Eficienţa activităţii Comitetului de conducere al Băncii o asigură următoarele comitete ale 

Băncii: Comitetele de credit, Comitetului de gestiune a activelor şi pasivelor, Comitetul de gestiune a 

riscurilor.  

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 2012 au fost desfăşurate  72   şedinţe.   

 

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. 
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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 2012 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. 

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. 

În scopul protejării intereselor acţionarilor, deponenţilor Băncii şi clientelei,  minimizării riscurilor 

activităţii financiare, verificării respectării de către Bancă a legislaţiei în vigoare, reglementării conflictelor 

de interese şi  asigurării unui nivel necesar de securitate, în Bancă este creat şi funcționează în baza 

regulamentului respectiv, Sistemul de control intern al Băncii.   

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. 

 

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 publicarea 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 
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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 2013 a constituit 1063 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, prin implementarea sistemului de 

categorizare a filialelor, bazat pe indicatorii de volum şi eficienţă, care fiind aplicat concomitent cu 

sistemul de motivare şi normare a altor categorii de angajaţi s-a încheiat ciclul logic de motivare a 

angajaţilor filialelor Băncii. La finele anului 2013 a fost elaborat sistemul de motivare a angajaţilor Băncii 

centrale care prevede evaluarea performanţelor angajaţilor bazată atît pe managementul prin obiective, 

cît şi pe analiza nivelului de satisfacţie a filialelor de suportul acordat de către subdiviziunile Băncii 

centrale.   

Sistemul de motivare şi normare a muncii angajaţilor filialelor a contribuit la obţinerea de către 

angajaţii BC „Moldindconbank” S.A. a celei mai înalte productivităţi a muncii din sistemul bancar.  
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 BC „Moldindconbank” S.A. a continuat să investească şi să-şi valorifice capitalul uman prin 

instruirea şi dezvoltarea personalului. La acest capitol au fost puse bazele instruirii în Bancă pe principii 

conceptuale noi, aplicînd cele mai bune practici în acest domeniu. Formarea profesională a angajaţilor a 

fost realizată prin seminare şi cursuri de instruire desfăşurate în ţară şi peste hotare la care au participat 

602 persoane, din care în străinătate 10 persoane. O atenţie sporită a fost acordată – formării 

profesionale iniţiale. În cadrul centrului de instruire al Băncii au fost pregătite 225 persoane. 

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. 

 

9.2. Sistemele de control intern şi gestiune a riscurilor  

Sistemul de control intern al Băncii reprezintă un proces realizat de întreaga Bancă, la toate nivelele 

ierarhice, de la Consiliul Băncii,  Comisia de cenzori,  Comitetul de conducere şi pînă la angajaţii de la 

toate nivelele structurii organizatorice,  fiind un proces continuu bazat pe procedee, metode standarde, 

măsuri, inclusiv restricții (limitări), relații de emitere/autorizare – executare – raportare – control al 

tranzacțiilor și operațiunilor, precum și pe dispozițiile organelor de conducere ale Băncii,  adoptate în 

scopul gestionării corecte şi eficiente a Băncii în conformitate cu legislaţia în vigoare, actele normative, 

interesele depunătorilor şi acţionarilor, în baza unei informaţii autentice, complete şi operative. 

 

Controlul intern este definit ca fiind un proces continuu, destinat să furnizeze o asigurare rezonabilă 

pentru îndeplinirea obiectivelor: 

 de performanţă; 

 de informare; 

 de conformitate; 

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 
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• Funcția de conformitate 

• Funcția de audit intern 

 

Controlul intern în cadrul Băncii este constituit din cinci elemente interdependente: 

• Mediul de control – reprezintă atitudinea și acțiunile Consiliului Băncii și a Comitetului de 

Conducere vizavi de importanța controlului în Bancă. Mediul de control asigură structura și disciplina 

necesare pentruatingerea obiectivelor primare ale sistemului de control.; 

• Evaluarea riscurilor – reprezintă identificarea și analiza riscurilor semnificative care ar putea afecta 

atingerea obiectivelor de către Bancă. Acest proces stă la baza administrării riscurilor.;  

• Activitățile de control – reprezintă politicile și procedurile menite să asigure că actele normative și 

dispozițiile conducerii sunt îndeplinite și sunt luate măsurile necesare pentru a identifica și controla 

riscurile ce pot afecta atingerea obiectivelor Băncii; ; 

• Informarea și comunicarea – se referă la metodele de identificare, înregistrare, procesare și 

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

îndeplinească responsabilitățile în modul cel mai eficient;; 

• Monitorizarea.- este procesul de evaluare a performanței sistemului de control intern  Include 

activități de monitorizare, evaluări separate sau combinări din acestea.. 

 

 

 

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 este starea de incertitudine în care se află Banca privitor la probabilitatea obţinerii unui 

anumit rezultat financiar. Ţinând cont de specificul activităţii instituţiilor financiare şi cerinţele înalte faţă de 

stabilitatea financiară a băncilor, această stare este determinată preponderent în baza mărimii pierderilor 

neaşteptate şi a probabilităţii de materializare a acestora. 

  

B.C. Moldindconbank S.A. îşi asumă riscurile generate de activitatea sa pornind de la faptul că 

aceste riscuri sunt măsurabile şi gestionabile.  

 

Sistemul de gestiune a riscurilor în BC „Moldindconbank” SA se bazează pe cerinţele Băncii 

Naţionale a Moldovei, recomandările Comitetului de la Basel pentru supraveghere bancară, 
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recomandările companiei de audit, existenţa cadrului intern regulator politici, regulamente, instrucţiuni, 

proceduri etc.  

 

Metodele specifice de gestionare a riscurilor sunt :  

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

sau grup de debitori ce acţionează în comun;  

 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;  

 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.  

 

Componentele principale ale sistemului de control intern sunt:  

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

conducere vizavi de importanţa controlului în Bancă. Mediul de control asigură existenţa şi 

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

obiectivelor primare ale sistemului de control; 

 Evaluarea riscurilor – reprezintă identificarea şi analiza riscurilor semnificative care ar putea 

afecta atingerea obiectivelor de către Bancă. Acest proces stă la baza administrării riscurilor;  

 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 diminuând 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;  

 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; 

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

 

 



BC„Moldindconbank”SA                                                                                                                              25/38                  
Raportul Conducerii Băncii pentru anul 2013 

9.3. 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;;  

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. 
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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,  

Inîndu-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. 

 

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. 
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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 
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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 

 

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”; 
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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.  

 

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. 
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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 condecere al Băncii atribuţiile acestuia sunt exercitate de Prim-

vicepreşedintele Comitetului de conducere. 

În cazul lipsei concomitente a Preşedintelui şi a Prim-vicepreşedintelui Comitetului de conducere, 

funcţiile Preşedintelui sunt exercitate de către vicepreşedintele responsabil de domeniile trezorerie, 

tehnologii informaţionale, carduri bancare, prevenirea spălarii banilor. 

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; 

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.  

În lipsa Preşedintelui Comitetului de conducere al Băncii atribuţiile sunt  executate de către unul din 

vicepreşedinţi desemnat prin ordinul Preşedintelui Comitetului de conducere.  

 

Comisia de cenzori a Băncii 
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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; 

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 
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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 ÎMM, Comitetului Micro Credite, precum şi comitetelor de creditare ale filialelor.  

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.  
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