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1. MEDIUL DE ACTIVITATE  
 
1.1. Situaţia macroeconomică internă şi externă  
 

În anul 2015, Republica Moldova a obţinut rezultate mai modeste comparativ cu anul precedent.  

Economia Moldovei a fost influenţată de un şir de factori, precum: restricţiile comerciale externe, 

recesiune în Federația Rusă, criza din Ucraina, problemele în sectorul bancar, seceta din vară etc. Ca 

rezultat, au scăzut volumele producției de mărfuri și servicii, comerțului exterior etc. Moneda națională s-a 

depreciat esențial și în consecință - a crescut inflația și ratele dobînzilor la credite. S-au micșorat, în 

termeni reali, veniturile și cheltuielile populației, salariul mediul lunar și valoarea medie a pensiei lunare, 

iar rata șomajului a crescut 

În anul 2015, PIB-ul, în valoare nominală a însumat 121 851 mil. lei, în descreştere cu 0,5% faţă de 

anul precedent (în preţuri comparabile). Valoarea adăugată brută total produsă s-a micşorat, în anul 2015 

cu 0,4% în raport cu anul anterior. Valoarea adăugată brută produsă în agricultură, silvicultură şi pescuit 

s-a diminuat faţă de realizările anului precedent cu 1,7%. Totodată valoarea adăugată brută produsă în 

activități financiare și de asigurări s-a majorat faţă de anul 2014 cu 0,9%. 

Rata inflaţiei în decembrie 2015 a constituit 13,6%, majorîndu-se cu 8,9 p.p. comparativ cu aceeași 

perioada a anului precedent.  Majorarea preţurilor de consum a fost determinată în mare parte de 

deprecierea monedei naţionale, ceea ce a influenţat preţurile la bunurile importate şi tarifele la servicii 

comunal-locative. 

În anul 2015 moneda naţională s-a depreciat faţă de dolarul SUA cu 25,9% şi cu 13,1% faţă de 

EURO. Principalii factori care au determinat deprecierea monedei naţionale au fost cele legate de 

diminuarea exporturilor, fluctuaţia dolarului SUA pe pieţele valutare internaţionale, micşorarea remiterilor 

valutare de peste hotare.  

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

marcat pentru anul 2015 un volum de 1 129,4 mil. USD micşorîndu-se cu 483,6 mil. USD (-30,0%) faţă de 

perioada similară a anului precedent. 

La finele anului 2015 activele oficiale de rezervă ale BNM au constituit 1 756,8 mil. USD, în 

scădere în decursul anului cu 399,8 mil. USD (-18,5%).  

Indicele volumului producţiei industriale în anul 2015 în raport cu anul 2014 a constituit 100,6%. 

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

industria prelucrătoare cu 2,3%, totodată volumului producţiei în industria extractivă cu diminuat cu 9,0%.  

Producţia globală agricolă obţinută în gospodăriile de toate categoriile în anul 2015 s-a micşorat 

esenţial cu 13,8% faţă de anul 2014. Factorul important, care a influenţat  diminuarea a constituit secetă 

de vară. Micşorarea producţiei globale agricole a fost determinată de descreşterea producţiei vegetale cu 

22,6%, producţia animalieră a crescut cu 2,2%. 

Suma totală a datoriei de stat (internă şi externă), administrată de Guvern, la 31 decembrie 2015 a 

constituit circa 33,5 mild. lei, în creștere cu 22% față de data similară a anului 2014. Datoria de stat 

internă s-a majorat cu 2,1%, iar cea externă, calculată în lei, a înregistrat o creştere pronunțată de 28,9% 

din cauza deprecierii monedei naţionale faţă de principalele valute străine. 

Exporturile de mărfuri realizate în anul 2015 au totalizat la 1966,9 milioane dolari SUA, micşorîndu-

se cu valoarea înregistrată în anul 2014 cu 15,9%. Importurile de mărfuri au însumat 3986,8 mil. dolari 
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SUA, fiind în scădere cu 25,0% comparativ cu anul 2014. Balanţa comercială a cifrat cu un deficit de 

2019,9 mil. dolari SUA, cu 957,6 mil. dolari SUA (-32,2%) mai mic faţă de cel înregistrat în anul 2014. 

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în anul 2015, comparativ cu anul 2014, relevă reducerea 

livrărilor către Federaţia Rusă (-43,2%), Ucraina (-58,0%), Italia (-19,0%), Turcia (-38,5%), Germania (-

14,8%), Elveţia (-28,2%), Bulgaria (-25,6%), Statele Unite ale Americii (-31,3%), Georgia (-26,8%), 

Lituania (-48,1%), Egipt (-63,2%), Belarus (-2,3%), Republica Cehă (-7,5%), Austria (-9,3%), Belgia (-

16,2%), Liban (-16,0%), Uzbekistan (-19,2%), Ungaria (-21,5%), Azerbaidjan (-40,4%), Malaysia (-

40,8%), Kîrgîzstan (-42,2%), care a influenţat la diminuarea pe total exporturi cu 18,3%. 

În acelaşi timp, s-au majorat exporturile către Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord 

(+27,7%), Kazahstan (+29,4%), România (+2,8%), Spania (+58,9%), Irak (+66,1%), Polonia (+6,2%), 

Franţa (+14,7%), Olanda (+18,1%), Indonezia (+85,9%), Siria (de 2,2 ori), Danemarca (+82,2%), Canada 

(de 2,1 ori), atenuînd astfel scăderea pe total exporturi cu 4,1%.  

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări în anul 2015, comparativ cu anul 2014 relevă micşorarea 

livrărilor din România (-30,9%), Federaţia Rusă (-25,3%), Ucraina (-32,1%), China (-23,8%), Germania (-

24,7%), Italia (-20,5%), Belarus (-40,7%), Polonia (-21,5%), Brazilia (-85,1%), Statele Unite ale Americii (-

33,5%), Austria (-19,0%), Turcia (-5,2%), Ungaria (-19,0%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de 

Nord (-23,3%), Republica Cehă (-23,3%), Olanda (-25,8%), Coreea de Sud (-41,1%), Grecia (-46,5%), 

Kazahstan (-59,6%), Franţa (-13,6%), Bulgaria (-15,9%), Elveţia (-24,2%), India (-28,8%), Spania (-5,7%), 

Japonia (-8,2%), Belgia (-18,9%), Suedia (-16,7%), Serbia (-24,7%), Slovacia (-28,1%), Finlanda (-

18,3%), Uzbekistan (-20,4%), Vietnam (-23,4%), Taiwan, provincie a Chinei (-39,5%), Malaysia (-36,5%), 

Egipt (-52,8%), Norvegia (-38,3%), Argentina (-45,5%), Thailanda (-39,9%), care a condus la diminuarea 

pe total importuri cu 24,9%. 

Totodată, au fost înregistrate creşteri la importurile din Israel (+26,1%) şi Turkmenistan (de 273,7 

ori), atenuînd astfel scăderea pe total importuri cu 0,2%.  

 

1.2. 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. 

În condiţiile evoluţiei macroeconomice mai lente din anul 2015, comparativ cu anul 2014, sectorul 

bancar național a trecut prin o serie de turbulențe ce s-au soldat cu diminuarea indicatorilor cantitativi, 

excepție fiind profitul net, care practic s-a dublat.  

Pentru sistemul bancar anul 2015 a fost un an complicat. Constringerile generate de înăsprirea 

politicii monetare a BNM, inclusiv impunerea unei rate de rezervare obligatorie la nivel de 35%, au impus 

băncilor o cursă concurențială după resurse la termen și la vedere in MDL. Devalorizarea accentuată și 

panica pe piața valutară din februarie 2015, iar apoi aprecierea ușoară a monedei naționale au pus și ele 

presiuni asupra sistemului bancar. Intrarea în faliment a Băncii de Economii, Băncii Sociale și Unibank, 

cu inițierea în octombrie 2015 a lichidării acestora, a slăbit considerabil nivelul de încredere în sistemul 

bancar, în plus băncile din Top-3 se află din luna iunie 2015 în regim de supraveghere specială.  

Analizînd rezultatele financiare ale sistemului bancar în 2015, se denotă o prestație destul de bună 

a băncilor, mai ales luînd în considerație circumstanțele dificile pe plan macroeconomic. 
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La finele anului 2015, activele sistemului bancar (11 bănci) au totalizat 68,8 mlrd. lei în creștere cu 

8,8 mlrd. lei (+14,6%). Această majorare se datorează în special creșterii depozitelor cu 8,4 mlrd. lei 

(+20,0%) şi capitalului cu 1,1 mlrd. lei (+10,5%), în timp ce împrumuturile s-au micșorat cu 0,2 mlrd. lei (-

4%).  

Totodată portofoliul brut de credite s-a majorat cu 1,6 mlrd. lei (+4,3%), cifrînd 38,2 mlrd. lei. În 

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

acordate în MDL - 57,9%, EUR - 24,6%, USD - 17,5%. În dependenţă de tipul debitorului, ponderea 

semnificativă este deţinută de creditele acordate persoanelor juridice rezidente - 83,3%. În urma analizei 

structurii portofoliului de credite pe ramuri, cele mai multe credite sunt acordate comerţului - 30,5%, 

industriei alimentare - 9,3%, credite de consum - 8,0%, credite acordate agriculturii - 7,8%. 

Profitul net al sectorului bancar autohton (11 bănci) a constituit în anul 2015 suma de 1,142 mlrd. 

lei – ceea  ce de 2 ori mai mult faţă de valoarea înregistrată în 2014. 

Creşterea profitului a influenţat pozitiv indicatorii de eficienţă a activităţii sistemului bancar, astfel 

încât ROA (rentabilitatea activelor) s-a majorat de la 0,9% în 2014 până la 2,1% în 2015, pe când ROE 

(rentabilitatea capitalului) a crescut de la 5,9% până la 12,8%, marja netă a dobânzii a sporit de la 4,0% 

pînă la 5,3%.   

 

2. PERFORMANŢELE DE BAZĂ ALE BĂNCII 
 

2.1. Structura şi dinamica activelor, obligaţiunilor şi capitalului 

Performanţele Băncii pentru anul 2015, s-au evidenţiat în primul rînd prin creşterea indicatorilor de 

volum.  

Astfel, activele totale ale BC „Moldindconbank” S.A. la 31 decembrie 2015, au constituit 15 478,8 

mil. lei, în creştere cu 2 246,5 mil. lei (+17,0%) comparativ cu anul 2014. Mijloacele băneşti şi conturile la 

Banca Naţională au sporit cu 1 529,4 mil. lei (+80,0%), însumînd la finele anului 2015 valoarea de 3 

441,0 mil. lei. Portofoliul de credite net, s-a majorat cu 360,7 mil. lei (+4,2%) comparativ cu anul 

precedent, înregistrînd valoarea de 8 951,6 mil. lei. 

Totodată, la sfîrşitul anului 2015, investiţii păstrate pînă la scadenţă s-au majorat cu 251,1 mil. lei 

(+24,8%), atingînd valoarea de 1 262,9 mil. lei. 

Conform situaţiei poziţiei financiare, datoriile BC „Moldindconbank” S.A. la finele anului 2015 au 

constituit 13 699,0 mil. lei, în creştere cu 2 128,6 mil. lei comparativ cu finele anului 2014. Datoriile către 

clienţi au constituit 11 768,7 mil. lei, în creştere cu 2 880,2 mil. lei sau cu 32,4% în comparaţie cu anul 

precedent. Împrumuturile atrase de Bancă s-au majorat cu 84,0 mil. lei (+5,1%) comparativ cu anul 2014, 

însumînd un total de 1 741 mil. lei, la 31 decembrie 2015.  

Totodată, pe parcursul anului 2015 datoriile către bănci s-au diminuat cu 818,0 mil. lei (-92,8%) 

constituind la finele anului suma de 63,1 mil. lei. 

La sfîrşitul anului 2015, capitalul propriu a constituit 1 779,8 mil. lei, în creştere cu 117,9 mil. lei 

(+7,1%), comparativ cu valoarea raportată la finele anului 2014. Această creştere a fost condiţionată de 

majorarea profitului nerepartizat cu 205,5 mil. lei (+24,3%).  

În același timp, pe parcursul anului 2015 rezervele prevăzute de statut s-au diminuat cu 87 mil. lei 

(-28%) constituind la finele anului 224 mil lei.  

Capitalul social al Băncii a constituit 494,5 mil. lei, valoare înregistrată şi la finele anului 2014.  
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Situaţia poziţiei financiare  (mii lei) Dinamica 

  31.12.2014 31.12.2015 mii lei % 

ACTIVE         

  Mijloace băneşti şi conturi la Banca Naţională 1,911,624 3,441,018 1,529,394 180.00 

  Conturi curente şi depozite la bănci 1,113,581 1,296,886 183,305 116.46 

  Investiţii păstrate pînă la scadenţă 1,011,792 1,262,939 251,147 124.82 

  Credite  net 8,590,948 8,951,640 360,692 104.20 

  Investiţii disponibile în vederea vînzării  29,542 36,109 6,567 122.23 

  Mijloace fixe  net 201,281 232,519 31,238 115.52 

  Active nemateriale  net 45,156 59,474 14,318 131.71 

  Investiţii imobiliare  net 9,638  -9,638 0.00 

  Alte active  net 318,720 198,177 -120,543 62.18 

  Total active  13,232,282 15,478,762 2,246,480 116.98 

          

  DATORII         

  Datorii către bănci 881,146 63,132 -818,014 7.16 

  Alte împrumuturi 1,656,993 1,740,994 84,001 105.07 

  Datorii către clienţi  8,888,492 11,768,727 2,880,235 132.40 

  Datorii privind impozitul curent 17,626 844 -16,782 4.79 

  Datorii privind impozitul amînat 39,388 8,756 -30,632 22.23 

  Alte datorii 86,789 116,533 29,744 134.27 

  Total datorii 11,570,434 13,698,986 2,128,552 118.40 

          

  CAPITAL PROPRIU         

  Acţiuni ordinare 494,466 494,466 0 100.00 

  Rezerve prevăzute de statut 311,016 223,972 -87,044 72.01 

  Capital suplimentar  5 5 0 100.00 

  Rezerve din reevaluare 12,179 11,647 -532 95.63 

  Profit nerepartizat 844,182 1,049,686 205,504 124.34 

  Total capital propriu 1,661,848 1,779,776 117,928 107.10 

  Total pasive 13,232,282 15,478,762 2,246,480 116.98 

 
2.2. Rezultatele financiare ale băncii şi rentabilitatea 

Pe parcursul anului 2015, BC ”Moldindconbank” S.A. a obţinut venituri în valoare de 1 940,5 mil. 

lei, în creștere cu 591,1 mil. lei (+43,8%) faţă de anul precedent. Din suma totală a veniturilor, 1 367,4 mil. 

lei (70,5%) revine veniturilor din dobînzi care au sporit cu 377,0 mil. lei (+38,1%). Concomitent cheltuielile 

privind dobînzile au însumat 679,2 mil. lei înregistrînd o creştere de 176,0 mil. lei (+35,0%) în comparaţie 

cu finele anului 2014, prin urmare veniturile nete din dobînzi au constituit 688,2 mil. lei fiind cu 201,0 mil. 

lei (+41,3%) mai mari faţă de anul precedent. 

Tendinţa pe piaţa monetară de majorare a ratelor dobînzilor înregistrată pe parcursul anului 2015 a 

influenţat majorarea marjei nete a dobînzii cu 0,53 p.p. cifrînd la finele anului valoarea de 5,24%. 

Veniturile din comisioane au constituit 241,3 mil, lei majorîndu-se cu 53,8 mil. lei (+28,7%) pe 

parcursul anului 2015. Totodată cheltuielile privind comisioanele au sporit cu 13,2 mil. lei (+48,5%), 

comparativ cu anul 2014 însumînd la 31 decembrie 2015 suma de 40,6 mil. lei. În rezultat veniturile nete 

din comisioane acumulate de bancă la finele anului 2015 au crescut cu 40,5 mil. lei (+25,3%) comparativ 

cu perioada similară a anului precedent. 

Totodată, în anul 2015, Banca a înregistrat cheltuieli din deprecierea activelor în valoare de 711,1 

mil. lei, în creştere cu 655,8 mil. lei faţă de anul precedent.  
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La finele anului 2015, cheltuielile neaferente dobînzilor au constituit 392,8 mil. lei în creştere cu 

78,1 mil. lei (+24,9%) în comparaţie cu finele anului 2014. Această majorare se datorează sporirii 

cheltuielilor generale şi administrative cu 42,9 mil. lei și cheltuielilor privind retribuirea muncii cu 31,2 mil. 

lei pe parcursul anului 2015. 

La 31 decembrie 2015, profitul net al Băncii a constituit 143,4 mil. lei, în scădere cu 254,1 mil. lei (-

63,9%), datorită formării reducerilor pentru pierderi la deprecierea activelor.  

Micşorarea profitului a influenţat la diminuarea indicatorilor de eficienţă a Băncii astfel încît 

rentabilitatea activelor (ROA) la finele anului 2015 a constituit 0,94% fiind cu 2,25 p.p. mai puţin faţă de 

anul precedent. De asemenea s-a micşorat şi rentabilitatea capitalului acţionar (ROE) cu 18,5 p.p. pînă la 

7,63% la finele anului 2015. Indicele eficienței la 31 decembrie 2015 a constituit 112,6 fiind în scădere cu 

76,8 p.p comparativ cu anul precedent.  

Situaţia rezultatului global (mii lei) Dinamica 

  31.12.2014 31.12.2015 mii lei % 

Venituri din dobînzi 990,394 1,367,394 377,000 138.1 

Cheltuieli privind dobînzile 503,236 679,226 175,990 135.0 

Venituri din dobînzi net 487,158 688,168 201,010 141.3 

     

Pierderi din deprecieri 55,266 711,131 655,865 1,286.7 

Venituri nete din dobînzi diminuate cu 
pierderi din depreciere a valorii 

431,892 -22,963 -454,855 (5.3) 

     

Venituri din comisioane 187,536 241,305 53,769 128.7 

Cheltuieli privind comisioanele 27,306 40,553 13,247 148.5 

Venituri din comisioane net 160,230 200,752 40,522 125.3 

     

Venituri din activitatea financiară net 129,749 265,579 135,830 204.7 

Cîştiguri din vînzarea investiţiilor disponibile în 
vederea vînzării 

5,788 13,121 7,333 226.7 

Alte venituri operaţionale 35,975 53,111 17,136 147.6 

Total venituri operaţionale 763,634 509,600 -254,034 66.7 

     

Cheltuieli privind retribuirea muncii şi cheltuieli 
aferente 

126,966 158,156 31,190 124.6 

Cheltuieli generale şi administrative 161,443 204,351 42,908 126.6 

Uzura şi deprecierea 25,555 29,530 3,975 115.6 

Total cheltuieli neaferente dobînzilor 313,964 392,037 78,073 124.9 

Profit din activitatea operaţională pînă la 
impozitare 

449,670 117,563 -332,107 26.1 

     

Cheltuieli privind impozitul pe venit 52,153 -25,869 -78,022 (49.6) 

     

Profitul perioadei 397,517 143,432 -254,085 36.1 

Rentabilitatea activelor (ROA)  % 3.19 0.94 -2.25  

Rentabilitatea capitalului (ROE)  % 26.12 7.63 -18.49  

Marja netă a dobînzii  % 4.71 5.24 0.53  

Indicele eficienței % 189.44 112.61 -76.83  
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2.3. Respectarea normativelor obligatorii  

Pe parcursul anului 2015, 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.  

 
3. MANAGEMENTUL RISCURILOR 

3.1. 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 şi la identificarea posibilelor ameninţări, înainte ca ele să-şi materializeze şi să 

producă consecinţe nefavorabile asupra obiectivelor stabilite, 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 și raportarea riscurilor;  

- Controlul / reducerea riscurilor.   

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 

Denumirea indicatorului 
Normativul 
BNM 

Efectiv  
31.12.2014 

Efectiv  
31.12.2015 

Capitalul normativ total (CNT) mii lei 200 000 1 339 942 1 525 585  

Suficienţa capitalului ponderat la risc % ≥16,0% 16,06% 18,61% 

Coeficientul lichidităţii pe termen lung (PI) ≤1 0,87 0,83 

Coeficientul lichidităţii curente (PII) % ≥20% 23,67% 38,05% 
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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 şi raportarea 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.  Raportarea internă se realizează pe linii 

de activitate şi este consolidată la nivelul întregii bănci. 

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.  

3.2. 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. 

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; 



BC „Moldindconbank” S.A.                                                                                                                                10/41                  
Raportul Conducerii Băncii pentru anul 2015 

 
 

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

sau grup de debitori ce acţionează concertat, 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; 

 Limitarea competentelor de aprobare a creditelor in funcţie de calitatea portofoliului de credite si 

performantele obţinute in activitatea de creditare; 

 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 - riscul cauzat de erori de factor uman şi factor tehnic, fraude, caracterul 

inadecvat sau nefuncţionarea proceselor interne şi evenimente externe.  

Riscul operaţional se identifica si se evaluează pentru fiecare activitate, produs sau serviciu bancar 

existent, precum si pentru cele noi introduse, la nivelul fiecărei unităţi a Băncii. 

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

obiectivul principal fiind reducerea evenimentelor generatoare de risc operaţional, rezultate din procese 

interne, sisteme inadecvate sau eronate, incluzând atât fraudele interne cât si externe. 

În vederea reducerii riscurilor inerente activităţii operaţionale Banca dispune de politici şi procese de 

identificare, evaluarea, monitorizare, raportare, control şi diminuarea a riscului operaţional. 

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

Banca va rezolva această problemă reieşind fără a fi limitative din următoarele 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 periodică a personalului în vederea minimizării numărului incidentelor de risc 

operaţional.  

 

3.4. 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); 
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 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.). 

 

3.5. 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. 

 

3.6. 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. 

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. 

 

3.7. 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. 



BC „Moldindconbank” S.A.                                                                                                                                12/41                  
Raportul Conducerii Băncii pentru anul 2015 

 
 

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. 

 
3.8. 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.   

 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.   
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 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.  

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.  

 

4. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 

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

sarcina de bază fiind formarea şi dezvoltarea în continuu a echipei de profesionişti de o calificare înaltă 

cu principii etice şi morale avansate, cu abilităţi necesare de a face faţă provocărilor.  

În legătură cu schimbările majore pe piaţa bancară, care au intervenit pe parcursul anului 2015 în 

legătură cu  lichidarea a trei bănci (BEM, BS, Unibank), scopul principal în domeniul resurselor umane a 

fost acoperirea cu personal a posturilor noi create în legătură extinderea vastă a reţelei băncii. Astfel, 

efectivul de salariaţi a crescut cu 225 angajaţi şi la finele anului 2015 a constituit 1373 persoane. 

În 2015 Banca a continuat procesul de dezvoltare a cadrului motivaţional stimulativ pentru angajaţii 

Băncii, care a avut o contribuţie esenţială la atingerea indicatorilor de business planificaţi. Astfel, prin 

perfecţionarea sistemului de categorizare a filialelor, bazat pe indicatorii de volum şi eficienţă a fost pus 

accentul pe atragerea surselor suplimentare de finanţare (depozite la vedere şi depozite la termen). 

Concomitent cu aplicarea sistemului de motivare materială, BC Moldindconbank S.A. a introdus în 

premieră şi motivarea nematerială trimestrială atît pentru colectivele filialelor cît şi pentru angajaţi în parte 

pentru promovarea produselor de card şi a operaţiunilor conexe, proiectelor salariale active. În 

dependenţă de rezultatele obţinute au fost acordate diplome de onoare şi menţionate colectivele a 19 

filiale ale Băncii, cu un număr total de 273 persoane. 

Sistemul de motivare şi normare a muncii angajaţilor filialelor a contribuit la majorarea intensităţii 

muncii pe categorii de angajaţi şi diversificarea operaţiunilor prestate clientelei la ghişeu, concomitent cu  

majorarea veniturilor neprocentuale. În condiţiile lichidării băncilor problematice, în luna septembrie 2015 

au fost analizate operaţiunile efectuate şi veniturile neprocentuale generate de agenţiile şi filialele Băncii 

cu optimizarea graficelor de muncă ale acestora. Totodată, în dependenţă de intensitatea muncii au fost 

suplinite cu personal suplimentar unele subdiviziuni.  Astfel, considerăm că sa reuşit gestionarea eficientă 
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a resurselor umane disponibile prin absorbţia la maxim a fluxului de clienţi şi menţinerea fidelităţii 

acestora. 

Activitatea de instruire s-a fundamentat pe politica de resurse umane de dezvoltare a carierei şi  

ridicare a  nivelului profesional al angajaţilor. În acest sens, programele de formare au fost axate pe 

aprofundarea competenţelor profesionale atât la nivel tehnic cât şi la nivel comportamental, la seminarele  

şi cursurile de instruire desfăşurate în ţară şi peste hotare au participat 635 angajaţi, din care 17 

persoane au fost instruite în străinătate. În colaborare cu partenerii externi au fost organizate seminare 

care au familiarizat managementul subdiviziunilor Băncii şi angajaţii din front-Office cu cele mai bune 

practici europene din domeniul vânzărilor şi lucrului cu clienţii  în instituţiile bancare, astfel  au fost 

instruite circa 240 de persoane în acest domeniu.  

Un rol deosebit s-a acordat formării profesionale iniţiale a candidaţilor la angajare.  În cadrul 

centrului de instruire al Băncii au fost pregătite 431 persoane. 

Pe parcursul anului 2015 a fost implementat un nou sistem informaţional la compartimentul 

„Personal şi salariu”, dezvoltarea căruia pe viitor va permite evidenţa şi gestiunea resurselor umane cu 

aplicarea unor tehnici mai performante. 

BC „Moldindconbank” S.A. este una din instituţiile financiare din ţară, care a reuşit să integreze 

activitatea bancară cu conceptul de responsabilitate socială. Banca contribuie la creşterea economică a 

ţării, colaborând cu clienţii, cu angajaţii, cu autorităţile locale şi cu societatea în general. Pe parcursul 

anului trecut banca a desfăşurat un proiect vast de educaţie financiară, organizând 16 emisiuni televizate 

„O lecţie de educaţie financiară cu Leonid Talmaci” şi 33 de întâlniri în toate raioanele Republicii Moldova 

„Cum să-ţi dezvolţi afacerea – soluţii de la Leonid Talmaci”. 

      
5. DEZVOLTAREA TERITORIALĂ A BĂNCII 

Extinderea reţelei de subdiviziuni pe parcursul anului 2015 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 inalt, 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 deosebi în mun. Chișinău și în zonele din  

teritoriu unde nu avea acoperire,  și-a  atins scopul privind acoperirea teritorială a Republicii Moldova. 

Pe parcursul anului 2015, în total, numărul de subdiviziuni s-a mărit cu 61 unități, inclusiv: numărul 

filialelor cu 6 unități (inclusiv 1 reorganizată din agenție), iar numărul agențiilor cu 55 unități (au fost 

deschise 56 agenții noi, 1 (una) agenție a fost reorganizată în filială). În mun. Chișinău  au fost  deschise 

5 filiale şi 22 agenţii, iar în teritoriu 1 (una) filială și 33 agenții (vezi anexa 6).  

În acelaşi timp au fost reamplasate/şi-au schimbat sediul filialei: „Burebista” (fosta Cuza-Vodă), 

„Alba-Iulia”, din or. Comrat și din or. Fălești. 

La 31.12.2015 Banca dispunea de 188 de subdiviziuni, inclusiv:  

             - 63 de filiale, 30 în mun. Chişinău şi 33 în teritoriu; 

             - 125 de agenţii, 47 în mun. Chişinău şi 78 în teritoriu. 
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6. INFORMAŢII PRIVIND RĂSCUMPĂRAREA ACŢIUNILOR 

În anul 2015, răscumpărarea părţilor sociale a acţiunilor proprii nu a avut loc.  

 
7. 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. 

  

8. NOMINALIZĂRI ŞI DISTINCŢII 

Pe parcursul anului 2015, Banca a obţinut următoarele nominalizări şi distincţii: 

- Pentru al doilea an consecutiv este desemnată drept „Cea mai bună bancă din Moldova” de către 

prestigioasa revistă americană Global Finance; 

- BC „Moldindconbank” S.A. este declarată drept „Cea mai inovativă bancă” de către prestigioasa 

revistă americană Global Finance; 

- Pentru al doilea an consecutiv, BC Moldindconbank S.A. se regăseşte în topul celor mai mari 200 

bănci din CSI conform studiului agenţiei de evaluare RIA Rating. 

 

9. PERSPECTIVELE DE DEZVOLTARE A BĂNCII 
 
Misiunea Băncii 
 

 Acordarea serviciilor şi produselor bancare calitative şi moderne, orientate spre dezvoltarea 
clienţilor şi creşterea valorii pentru acţionari 
 
 

Principiile de bază ale activităţii: 

 

 Moldindconbank –băncă cheie a sistemului bancar moldovenesc 

  

 Moldindconbank – una din cele mai mari bănci din Moldova 

 Moldindconbank - bancă cu o istorie şi tradiţii bogate 

 Moldindconbank - bancă cu o reţea teritorială dezvoltată 

 Moldindconbank – bancă de importanță sistemică 

 

 Moldindconbank – bancă universală în prestarea serviciilor financiare competitive 

  

 Moldindconbank deserveşte cele mai variate categorii de clienţi 

 Moldindconbank acordă un spectru larg de servicii financiar-bancare 

 Moldindconbank prestează servicii de înaltă calitate 

 

 Moldindconbank – partener în dezvoltarea businessului clienţilor săi 

  

 Moldindconbank – consultant şi asistent în dezvoltarea businessului 

clienţilor 

 Moldindconbank – partener fidel şi de încredere pentru clienţi 

 Moldindconbank – bancă deschisă şi transparentă în relaţii cu clienţi 

 Moldindconbank – banca receptivă la necesităţile individuale ale clienţilor 

săi 

 

 Moldindconbank – bancă eficientă 

   Moldindconbank evaluează şi minimizează riscurile aferente activităţii sale 
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 Moldindconbank asigură indicatori optimi între cheltuieli şi venituri 

 Moldindconbank asigură rentabilitate maximă a capitalului 

 

 Moldindconbank – bancă inovativă 

  

 Moldindconbank permanent modernizează şi perfecţionează tehnologiile 

informaţionale 

 Moldindconbank implementează tehnologii avansate, oferă servicii bancare 

noi 

 Moldindconbank optimizează procesele business şi structura organizatorică 

 

 Moldindconbank – bancă cu o înaltă responsabilitate socială 

  

 Moldindconbank promovează valorile naţionale în societate 

 Moldindconbank susţine cultura, arta şi sportul moldovenesc 

 Moldindconbank acordă ajutor material persoanelorsocial vulnerabile 

 

Obiectivul strategic principal 

 

Asigurarea stabilității financiare și consolidarea pozițiilor pe piața bancară, bazate pe politica 

adaptivă faţă de mediul intern şi extern, creșterea calitativă şi măsurile de minimizare a 

riscurilor cu scopul principal de majorare a eficienţei activităţii Băncii şi capitalizarea ei 

 

Obiective strategice pe direcții prioritare de activitate: 
 
  

Obiective generale  Asigurarea stabilității financiare a Băncii în conformitate cu cele mai 

bune practice internaţionale. 

 Consolidarea și menţinerea pozițiilor pe piaţa serviciilor bancare. 

 Formarea rezervelor financiare suficiente pentru acoperirea 

riscurilor în situația incertitudinii economice. 

 Sporirea imaginii Băncii şi dezvoltarea brandului propriu. 

 Implementarea celor mai bune practici de guvernare corporativă. 

 

Capitalul băncii  Atragerea investitorului strategic cu cotă în capital 50% și mai mult. 

 Creșterea capitalizării băncii. 

 Asigurarea unui capital optim pentru buna funcționare a băncii. 

 

Vînzările produselor şi 
serviciilor bancare 

 Dezvoltarea şi asigurarea competitivităţiiproduselor şi 

serviciilorbăncii. 

 Diversificarea produselor pentru businessul mic şi mijlociu,  

 Dezvoltarea managementului pe relaţii cu clienţii prin apropierea de 

necesităţile şi cerinţele individuale.  

 Utilizarea celor mai moderne şi eficiente instrumente de promovare 

a produselor şi serviciilor bancare.  

 Majorarea vînzărilor de produse non-creditare, în special prin 

canalele gestionate la distanţă. 

 

Atragerea resurselor 
financiare 

 Formarea bazei de resurse financiare stabile și diversificate 

 Continuarea conlucrării cu instituțiile financiare internaţionale, 

fondurile de investiţi şi băncile străine în vederea atragerii 
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resurselor accesibile de pe piaţa externă. 

 Promovarea politicii active în domeniul atragerii resurselor. 

financiare de pe piaţa localăprin promovarea unui spectru larg de 

depozite şi alte instrumente financiare.  

 

Dezvoltarea canalelor de 
distribuție a produselor și 
serviciilor bancare. 

 Menținerea primului loc pe piață după numărul de subdiviziuni 

teritoriale. 

 Continuarea extinderii reţelei de subdiviziuni teritoriale în regiuni cu 

potenţialul economic înalt.  

 Monitorizarea şi eficientizarea activității subdiviziunilor existente ale 

băncii.  

 Dezvoltarea tehnologiilor de deservire a clienţilor la distanţă. 

 Llărgirea infrastructurii de deservire a cardurilor bancare 

(bancomate, POS-terminale). 

 Diversificarea canalelor de distribuţie întru majorarea numărului de 

clienţi. 

 

Managementul riscurilor  Implementarea recomandărilor Comitetului Basel de Supraveghere 

Bancară. 

 Implementarea celor mai bune practici de gestionare a riscurilor. 

 Intensificarea activității de prevenire şi gestiune a riscului prin 

optimizarea tuturor procedurilor şi proceselor interne.  

 Dezvoltarea mecanismelor de control şi imunizare a portofoliuluide 

active. 

 

Tehnologiile 
informaţionale bancare 

 Modernizarea permanentă a tehnologiilor informaţionale. 

 Automatizarea proceselor bancare cu scopul de a minimiza 

costurile operaţionale ale băncii şi optimizarea proceselor de 

business.  

 Majorarea gradului de asigurare a activităţii băncii cu echipament 

bancar modern şi tehnică de calcul. 

 

 

Politica resurselor umane  Orientarea managementului resurselor umane în bancă spre 

majorarea productivităţii muncii angajaţilor.  

 Motivarea personalului în funcţie de rezultatele obţinute. 

 Instruirea personalului în domeniul tehnicilor de vînzări şi deservire 

calitativă a clienţilor. 

 Dezvoltarea spiritului corporativ în colectivul băncii. 

 

 

Activitatea social-
filantropică 

 Acordarea în continuare a ajutorului material păturilor vulnerabile 

ale societăţii. 

 Susţinerea proiectelor din domeniul culturii, artei şi sportului 

national. 

 Susţinerea acţiunilor de păstrare şi promovare a valorilor naţionale. 

 Promovarea educației financiare în rîndul populației. 
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10. GUVERNAREA CORPORATIVĂ 

10.1. Codul de guvernare corporativă aplicat de Bancă 

Banca Comercială „Moldindconbank” S.A., recunoscând importanţa  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 

următoarea adresă: http://www.micb.md/img/n-info-doc/codul-guvernare-corporativa.pdf 

 

Recunoscând importanţa guvernării corporative pentru dezvoltarea cu succes a 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: 

a) dreptul de a participa şi de a vota la adunările generale ale acţionarilor, să aleagă şi să fie ales 

în organele de conducere ale Băncii;  

b) dreptul de a lua cunoştinţă de materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor 

Băncii;  

c) dreptul de informare;  

d) dreptul de a transmite sau a înstrăina acţiunile; 

e) dreptul de a primi dividendele anunţate proporţional numărului de acţiuni care îi aparţin;  

          f) să exercite alte drepturi prevăzute de legislaţie sau de statutul societăţii. 

  

 Principiul administrării eficiente 

 

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

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

Banca prin intermediul organelor sale de conducere, urmăreşte în permanenţă formarea şi 

menţinerea unor relaţii respectuoase şi echitabile cu acţionarii, partenerii de afaceri, clienţii şi salariaţii, 

formarea şi menţinerea încrederi ce ţine de gestiunea eficientă, controlul şi reducerea riscurilor, 

menţinerea creşterii constante a indicatorilor financiari ai Băncii. 

Pentru a realiza scopurile determinate:   

 Consiliul Băncii ales de Adunarea generală a acţionarilor exercită conducerea 

generală a Băncii, defineşte strategia dezvoltării Băncii,  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, examinează candidaturile persoanelor la 

funcţiile de administratori ai Băncii, aprobă regulamentele interne ale Băncii. 
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Pe parcursul a 2015 Consiliul Băncii a avut 14 şedinţe, la care au fost examinate subiecte de 

importantă majoră, precum ar fi Planul strategic al Băncii, Planul de afaceri, Planul investiţional, 

bugetul de cheltuieli, Planul de acţiuni cu privire la majorarea depozitelor la vedere, Programul de 

activitate în domeniul cardurilor bancare, Programul de educaţie financiară, categorizarea filialelor şi 

sistemul de remunerare a muncii a angajaţilor filialelor, modificarea normativelor indicatorilor de 

eficienţă a cheltuielilor Băncii, referitor la calitatea portofoliului de credite, ş.a. Totodată, trimestrial au 

fost examinate rapoartele Comitetului de conducere cu privire la rezultatele activităţii economico-

financiare, rapoartele privind tranzacţiile persoanelor afiliate Băncii, rapoartele privind administrarea 

riscurilor, efectuarea stress-testării şi respectarea limitelor stabilite de BNM şi OFI, dările de seamă a 

Direcţiei audit intern şi a Secţiei evaluarea gajului, etc.  

    

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

Consiliul Băncii în conformitate cu Statutul, actele normative interne şi legislaţia în vigoare, 

efectuează dirijarea activităţii curente a Băncii în corespundere cu strategia de dezvoltare şi politicile 

Băncii, business-planul şi bugetul Băncii aprobat de Consiliul Băncii.     

Comitetul de conducere este organul executiv, care exercită funcţia de conducere a activităţii 

curente a Băncii, inclusiv a tuturor subdiviziunilor structurale, asupra tipurilor şi direcţiilor de activitate 

ale Băncii şi recunoaşte responsabilitatea sa faţă de acţionari, clienţii Băncii şi comunitate, având ca 

scop principal exercitarea fidelă, competentă şi eficientă a obligaţiunilor funcţionale ce ţin de 

conducerea activităţii Băncii, asigurându-i o dezvoltare eficientă, stabilă şi profitabilă. În scopul 

hotărârii chestiunilor curente ale activităţii Comitetul de conducere pe parcursul anului 2015 s-a 

convocat în   95      şedinţe şi au fost examinate 1473  chestiuni, printre care, chestiunile: cu privire la 

rezultatele obţinute de Bancă şi filiale (lunar, trimestrial), monitorizarea calităţii portofoliului de credite, 

cu privire la gestionarea activelor şi pasivelor, cu privire la eficienţa cheltuielilor Băncii, cu privire la 

aprobarea/modificarea produselor şi serviciilor bancare, referitor la politica procentuală a depozitelor, 

referitor la aprobarea tarifelor la serviciile bancare, referitor la oferte/promoţii, examinarea rapoartelor 

de audit în cadrul filialelor Băncii, examinarea hotărârilor Consiliului de Administraţie (Comitetului 

Executiv) al BNM cu privire la instituirea supravegherii speciale asupra BC „Moldindconbank” S.A. şi 

recomandărilor Comisiei de supraveghere specială, despre hotărîrile Consiliului de Administraţie 

(Comitetului Executiv) al BNM cu privire la rezultatele controalelor efectuate la BC „Moldindconbank” 

S.A., examinarea măsurilor privind înlăturarea încălcărilor şi neajunsurilor descrise în rapoartele 

controalelor respective, ş.a.  

 

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.  

 

Principiul controlului eficient asupra activităţii economico-financiare a Băncii  
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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 2015 compania internaţională de audit „Moore 

Stephens KSC”.  

În scopul acordării suportului 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 organizării lucrului în domeniul sistemului de control intern în subdiviziunile băncii şi 

acordării suportului necesar Comitetului de conducere în structura  Băncii este creată Direcţia de control 

intern.   

Luând în considerare importanţa administrării şi 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 privind piaţa de capital” 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 
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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 publice; dividendele/dobânzile anunţate etc.) precum şi altă 

informaţie ce dezvăluie activitatea Băncii. Totodată Banca publică rapoartele FIN 1 - Bilanţul contabil şi 

FIN 2 – Contul de profit sau pierdere 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, actele internaționale la care Republica Moldova este parte, documentele interne ale Băncii, 

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, 

sarcina de bază fiind formarea şi dezvoltarea în continuu a echipei de profesionişti de o calificare înaltă 

cu principii etice şi morale avansate, cu abilităţi necesare de a face faţă provocărilor.   

În legătură cu schimbările majore pe piaţa bancară, care au intervenit pe parcursul anului 2015 în 

legătură cu  lichidarea a trei bănci (BEM, BS, Unibank), scopul principal în domeniul resurselor umane a 

fost acoperirea cu personal a posturilor noi create în legătură extinderea vastă a reţelei băncii. Astfel, 

efectivul de salariaţi a crescut cu 225 angajaţi şi la finele anului 2015 a constituit 1373 persoane. 

Pe parcursul anului trecut a continuat realizarea Politicii de resurse umane referitor la obţinerea 

randamentului maxim din investiţiile în personal, care s-a manifestat în crearea şi perfecţionarea  cadrului 

motivaţional stimulativ pentru obţinerea rezultatelor performante în activitatea angajaţilor. 

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

angajaţii Băncii a celei mai înalte productivităţi a muncii din sistemul bancar.  

 Activitatea de instruire s-a fundamentat pe politica de resurse umane de dezvoltare a carierei şi  

ridicare a  nivelului profesional al angajaţilor. În acest sens, programele de formare au fost axate pe 

aprofundarea competenţelor profesionale atât la nivel tehnic cât şi la nivel comportamental, la seminarele  

şi cursurile de instruire desfăşurate în ţară şi peste hotare au participat 635 angajaţi, din care 17 

persoane au fost instruite în străinătate. În colaborare cu partenerii externi au fost organizate seminare 
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care au familiarizat managementul subdiviziunilor Băncii şi angajaţii din front-Office cu cele mai bune 

practici europene din domeniul vânzărilor şi lucrului cu clienţii  în instituţiile bancare, astfel  au fost 

instruite circa 240 de persoane în acest domeniu.  

Un rol deosebit s-a acordat formării profesionale iniţiale a candidaţilor la angajare.  În cadrul 

centrului de instruire al Băncii au fost pregătite 431 persoane. 

 

 Principiul responsabilităţii sociale  şi dezvoltării relaţiilor de parteneriat cu persoanele 

cointeresate. 

 

BC „Moldindconbank” S.A. este una din instituţiile financiare din ţară, care a reuşit să integreze 

activitatea bancară cu conceptul de responsabilitate socială. Banca contribuie la creşterea economică a 

ţării, colaborând cu clienţii, cu angajaţii, cu autorităţile locale şi cu societatea în general. Pe parcursul 

anului trecut banca a desfăşurat un proiect vast de educaţie financiară, organizând 16 emisiuni televizate 

„O lecţie de educaţie financiară cu Leonid Talmaci” şi 33 de întâlniri în toate raioanele Republicii Moldova 

„Cum să-ţi dezvolţi afacerea – soluţii de la Leonid Talmaci”. 

Guvernarea corporativă va rămâne şi în continuare una din priorităţile Băncii, menită să asigure 

transparenţa decizională şi a proceselor operaţionale în Bancă, inclusiv în relaţiile cui acţionarii, partenerii 

şi clienţii Băncii. 

 

10.2. Sistemele de control intern şi gestiune a riscurilor  

Sistemul de control intern al Băncii reprezintă un proces realizat de 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: eficacitatea şi eficienţa operaţiunilor efectuate; 

 de informare: corectitudinea rapoartelor financiare – credibilitatea, integritatea şi furnizarea la timp a 

informaţiilor financiare şi a informaţiilor veridice conducerii Băncii; 

 de conformitate: respectarea legilor şi reglementărilor aplicabile – conformitatea cu legile şi 

reglementările în vigoare, cu politicile şi procedurile interne aprobate. 

În scopul asigurării unui sistem de control intern eficient și cuprinzător în bancă a fost instituită 

următoarea structură a controalelor: 

 Controalele la primul nivel de gestionare a activităţii în cadrul structurii de control, care are 

menirea de a asigura desfăşurarea corectă a operaţiunilor şi a căror respectare este 

asigurată la nivelul fiecărei subdiviziuni operaţionale a Băncii; 
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 Controalele la următorul nivel sunt asigurate de ansamblul măsurilor de supraveghere şi 

control efectuate de subdiviziunile Băncii centrale, inclusiv a Direcţiei control intern; 

 Controalele efectuate de Direcţia audit intern, 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 eficacității 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, B.C. „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 

din politici, regulamente, instrucţiuni, proceduri etc. B.C. „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; 

 Limitarea competentelor de aprobare a creditelor in funcţie de calitatea portofoliului de credite si 

performantele obţinute in activitatea de creditare; 
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 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. 

 

             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 conceot 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. 

 

10.3. 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; 
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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. 

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 
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acţiuni, luându-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. 

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 
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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 

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 
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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.  

 

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 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; 

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. 
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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 
 
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  
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 - 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. 

 

Comitetul de Risc examinează chestiunile privind riscurile bancare, elaborează recomandările 

necesare pentru minimizarea riscurilor.   

       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., selectării furnizorilor şi 

companiilor de prestare a bunurilor şi serviciilor la cele mai avantajoase condiţii.  

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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Anexa 6 

Lista subdiviziunilor Băncii deschise în anul 2015 

Filiale ce şi-au început activitatea  Agenţiile ce şi-au început activitatea  

Filiala  din or. Vulcănești (reorganizată din ag. nr. 37) 
Agenția nr. 3 a filialei „Negruzzi” 

Filiala  „Decebal”, nouă Agenția nr. 59 a filialei „Negruzzi” 

Filiala  „Moscova”, nouă Agenţia nr. 81 a filialei din mun. Bălţi 

Filiala „Tudor Vladimirescu”, nouă Agenția nr. 83 a filialei „Invest” 

Filiala „Alecu Russo”, nouă Agenția nr. 86 a filialei „Stabil” 

Filiala „Vasile Alecsandri”, nouă Agenția nr. 87 a filialei „Durlești” 

Filiala „Burebista” (fosta Cuza-Vodă) Agenţia nr. 88 a filialei din or. Soroca 

Filiala „Alba-Iulia” Agenţia nr. 89 a filialei din or. Rezina 

Filiala din or. Comrat Agenţia nr. 90 a filialei din or. Ungheni 

  Filiala din or. Fălești Agenția nr. 91 a filialei „Armenească” 

 Agenţia nr. 93 a filialei „Burebista” 

 Agenția nr. 94 a filialei din or. Sîngerei 

   Agenţia nr. 95 a filialei „Alba-Iulia” 

 Agenția nr. 96 a filialei „Centru” 

 Agenţia nr. 98 a filialei din or. Ungheni 

 Agenția nr. 99 a filialei din or. Comrat 

 Agenţia nr. 100 a filialei din or. Leova 

 Agenţia nr. 101 a filialei „Telecentru” 

 Agenţia nr. 102 a filialei „Centru” 

 Agenţia nr. 103 a filialei „Decebal” 

 Agenția nr. 104 a filialei „Paris” 

 Agenția nr. 105 a filialei „Burebista” 

 Agenţia nr. 106 a filialei din mun. Bălţi 

 Agenţia nr. 107 a filialei din or. Căuşeni  

 Agenția nr. 110 a filialei „Poșta Veche” 

 Agenţia nr. 115 a filialei „Telecentru” 

 Agenția nr. 126 a filialei din or. Comrat 

 Agenţia nr. 143 a filialei din mun. Bălţi 

 Agenţia nr. 144 a filialei din mun. Bălţi 

 Agenţia nr. 148 din or. Donduşeni 

 Agenția nr. 154 a filialei din or. Șoldănești 

 Agenţia nr. 172 a filialei din or. Leova 

 Agenţia nr. 178 a filialei din or. Florești 
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 Agenţia nr. 183 din a filialei din or. Căuşeni  

Filiale ce şi-au început activitatea  Agenţiile ce şi-au început activitatea  

 Agenţia nr. 195 a filialei „Flacăra” 

 Agenţia nr. 198 a filialei „Renaștere” 

 Agenţia nr. 200 a filialei „Renaștere” 

 Agenţia nr. 202 a filialei „Stabil” 

 Agenţia nr. 203 a filialei „Moscova”  

 Agenţia nr. 213 a filialei din or. Edineț 

 Agenţia nr. 219 a filialei din or. Hîncești 

 Agenţia nr. 228 a filialei din or. Ocnița 

 Agenția nr. 245 a filialei din or. Orhei 

 Agenţia nr. 254 a filialei din or. Sîngerei 

 Agenția nr. 261 a filialei din or. Taraclia 

 Agenţia nr. 272 a filialei din or. Ungheni 

 Agenția nr. 278 a filialei „Burebista” 

 Agenția nr. 288 a filialei din or. Comrat 

 Agenţia nr. 289 a filialei din or. Ceadîr-Lunga 

 Agenţia nr. 292 a filialei din or. Căuşeni  

 Agenția nr. 293 a filialei „Premium” 

 Agenția nr. 294 a filialei din or. Soroca 

 Agenția nr. 295 a filialei din or. Fălești 

 Agenţia nr. 296 a filialei din or. Donduşeni 

 Agenția nr. 297 a filialei din or. Comrat 

 Agenţia nr. 298 a filialei din or. Ceadîr-Lunga 

 

 

 

 


