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INTRODUCERE
Actualitatea temei. Sistemul bancar asigura înlănţuirea logică a operaţiunilor şi
tranzacţiilor active şi pasive efectuate în sfera de activitate specifica. El cuprinde urmatoarele
categorii de bănci: bănci comerciale, bănci de afaceri, bănci de depozit, bănci de credit, bănci
industriale, bănci agricole, bănci miniere, etc.
În cadrul economiilor naţionale, băncile comerciale sunt băncile cu cea mai mare pondere.

D

Acest lucru se datorează faptului că au menirea de a atrage depuneri în conturi (de a crea depozite)
atât din sectorul public cât şi din cel privat şi în funcţie de aceste depuneri de a acorda credite.
Băncile comerciale sunt întreprinderi căutătoare de profit privat punând în balanţă riscul şi întrările
în managementul de portofoliu cu scopul de a maximiza averea acţionarului.

.M

Obiectul principal al activităţii unei bănci comerciale îl constituie finanţarea în lei şi în
valuta a persoanelor fizice şi juridice , care acţionează în cadrul economiei de piaţă, în ţara şi în
străinatate, mobilizarea surselor temporar disponibile, finanţarea prin credite pe termen scurt,
mediu şi lung a activităţii de producţie, comerţ, prestări servicii, comerţ exterior, investiţii,
efectuarea tuturor tipurilor de operaţiuni bancare şi acordarea de asistenţă economico-financiară
agenţilor economici .

ZA

Banca Comercială "Moldindconbank" S.A. este una din cele mai vechi şi mai mari bănci

din Moldova. Încă decînd şi-a început activitatea în calitate de filială a Stroibank-ului din URSS,
sarcinile de bază ale Băncii erau finanţarea construcţiilor obiectelor industriale, întreprinderilor
complexului energetic şi magistralelor de transport.
Din 25 octombrie 1991, banca a fost reorganizată în Banca Comercială pe Acţiuni pentru

Industrie şi Construcţii - BC "Moldindconbank" S.A. Reorganizarea nu a reprezentat doar
schimbarea denumirii şi a structurii organizatorico – juridică, dar şi lărgirea semnificativă a

TE

serviciilor prestate cu scopul de a transforma banca într-o instituţie financiară universală.
Performanţele băncii depinde activitatea perfectă a fiecărei secţii, departament, iar

coordonarea operaţiunilor active şi pasive, modul organizării tipurilor de operaţiuni cu valută, pot
fi soluţionate doar la aplicarea unui management modern şi efectiv. Pentru aceasta managerii
trebuie să cunoască mai multe aspecte ale activităţii băncii, nu doar a acelui departament de care
răspund. Astfel aceasta confirmă actualitatea studierii activităţii B.C. “Moldindconbank” S.A. şi a

prezentului raport atît sub aspect teoretic cît şi practic.
Scopul cercetării constă în întărirea cunoştinţelor teoretice acumulate cu exemple practice

şi acaparării deprinderilor de lucru în cadrul băncii B.C. “Moldindconbank” S.A..
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Pentru a realiza scopul cercetării, pe parcursul practicii de producţie care a avut loc la B.C.
“Moldindconbank” S.A. au fost realizate următoarele obiective: perfecţionare a cunoştinţelor
teoretice în domeniul relaţiilor economice internaţionale, întărirea deprinderilor de lucru în cadrul
băncii, studierea actelor normative juridice şi a regulamentelor interne şi aplicarea acestora în
activitatea de zi cu zi, elaborarea şi completarea documentelor bancare, formarea şi dezvoltarea
abilităţii de comunicare cu clienţii şi lucrătorii bancari.
Scopul, sarcinile si metodologia cercetării au determinat structura raportului practicii de
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producţie care constă din : introducere, 4 capitole ce reflecta conţinutul de baza al cercetării, un
studiu de caz privind analizarea potenţialelor relaţii cu băncile asiatice, bibliografie şi anexe care
integrează în sine o mică parte a informaţiei practice aferente activităţii băncii. Fiecare capitol
reprezintă o descriere a unui segment din activitatea băncii, iar întreaga lucrare redă aspectul

.M

general de activitate al B.C. “Moldindconbank” S.A.

Capitolul I „Statutul şi structura organizatorică a băncii” cuprinde analiza statutului,
studierea sistemului informaţiona, cît şi analiza resurselor B.C. “Moldindconbank” S.A. şi modul
formării acestuia.

În Capitolul II „Sistemul managerial al BC „Moldindconbank” S.A.” cuprinde studierea
structurii organizatorice şi de conducere a B.C. “Moldindconbank” S.A. Analiza managementului
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resurselor umane, şi studierea personalului şi politica de motivare a acestuia.
În Capitolul III „Analiza financiară a activităţii economice” se analizează principiile de

evidenţă bancară. Se face analiza particularităţilor de evidenţă a rapoartele financiare ale băncii, şi
analiza activităţii de marketing.

În Capitolul IV „Analiza activităţii economice externe a BC „Moldindconbank” S.A.” se

analizează funcţiile direcţiei relaţii externe a băncii. Analizarea corespondenţei economice,
precum şi studierea operaţiunilor valutare, operaţiunilor de facilitare a comerţului internaţional şi
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a operaţiunilor cu cecuri.

Bazele teoretice şi metodologice ale activităţii bancare au fost cercetate în regulamentele

BNM şi regulamentele interne ale băncii.
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CAPITOLUL 1 : CARACTERIZAREA GENERALĂ A STRUCTURII ȘI
ORGANIZĂRII ACTIVITĂȚII BĂNCII
1.1. Statutul şi structura organizatorică a băncii
Banca Comercială "Moldindconbank" S.A. este una din cele mai vechi şi mai mari bănci
din Moldova. Banca şi-a început activitatea la 1 iulie 1959 în calitate de filială a Stroibank-ului

D

din URSS, sarcinile de bază ale căreia erau finanţarea construcţiilor obiectelor industriale,
întreprinderilor complexului energetic, magistralelor de transport.

La 25 octombrie 1991, conform deciziei Adunării Constituitive, banca a fost reorganizată
în Banca Comercială pe Acţiuni pentru Industrie şi Construcţii - BC "Moldindconbank" S.A.

.M

Reorganizarea nu a reprezentat doar schimbarea denumirii şi a structurii organizatorico – juridică,
dar şi lărgirea semnificativă a serviciilor prestate cu scopul de a transforma banca într-o instituţie
financiară universală.

Banca este organizată conform legislaţiei Republicii Moldova in vigoare şi este constituită
ca societate pe acţiuni. Denumirea completă a Băncii este: Banca Comercială “Moldindconbank”
S.A, iar denumirea prescurtată a Băncii este: B.C. “Moldindconbank” S.A. Sediul Băncii este în
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Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Armeneasca 38, cod postal MD-2012. Banca desfăşoară
activităţile financiare prevăzute de lege, în baza Licenţei (Anexa 1), eliberată de organul public
abilitat (Banca Naţională a Moldovei).

Banca este independentă de organele puterii şi administraţiei publice centrale şi locale, ia

propriile decizii de orice natură legate de activitatea pe care o desfăşoară, în interesul acţionarilor

şi în conformitate cu legislaţia în vigoare din Republica Moldova. Banca îşi desfăşoară activitatea
pe baza autogestiunii şi autofinanţării integrale şi este titulară a dreptului de proprietate asupra
bunurilor sale.
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Statutul B.C. “Moldindconbank” S.A. corespunde legislaţiei şi este format din 14 capitole

care conţin informaţii despre: titular şi adresa juridică a băncii, forma juridică de organizare
(Dispoziţii generale); capitalul băncii şi valori mobiliare ale băncii; statutul juridic al acţionarilor;
operaţiunile băncii; resursele de creditare ale băncii; organele de conducere şi control; tranzacţii
de proporţii şi tranzacţii cu conflict de interese; profituri şi dividende; evidenţa contabilă şi

sistemul de raportare; protecţia drepturilor clienţilor băncii şi secretul bancar; relaţii cu personalul;
reorganizarea şi lichidarea băncii.
B.C. “Moldindconbank” S.A. dispune de o structură organizatorică divizională, ilustrarea
grafică a structurii organizatorice este efectuată prin organigramă (Anexa 2), care arată nivelurile
de conducere şi structurile de raportare. Gradul de control managerial corespunde piramidei
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organizaţionale „înaltă”, respectiv structura organizatorică are mai multe nivele de raportare.
Astfel banca are o structură organizatorică bine determinată şi echilibrată.

1.2. Sistemul informaţional al băncii
Sistemul informaţional al Băncii poate fi definit ca acea componentă a managementului,
care încorporează totalitatea resurselor informaţionale create, prelucrate şi transmise pe fluxuri şi
creşterii rapidităţii şi fiabilităţii actului decizional.
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circuite informaţionale, precum şi a tehnicilor şi mijloacelor de procesare a acestora în vederea
În cadrul activităţii băncii, informaţia joaca un rol de legătură între elementele umane şi
materiale, fără de care nu ar fi posibil nici un fel de acţiune ordonată şi subordonata scopului
propus.

.M

Sub aspect conceptual atributul informaţional se referă la tot ce înseamnă informaţie,
inclusiv la valorificarea şi transportul acesteia la utilizatori. Sistemul informaţional al băncii
permite:

culegerea informaţiei la orice nivel;

b.

sistematizarea informaţiei;

c.

prelucrarea şi analiza informaţiei;

d.

transmiterea informaţiei la diferite nivele;

ZA

a.

Perioada şi calitatea informaţiilor este un caracter indispensabil al sistemului informaţional

al băncii, iar unitatea şi calitatea sistemului informaţional determină nivelul de performanţă al
acesteia.

Un sistem informaţional vizează atât aspectul organizatoric al acestuia, cât şi cel tehnic.

Realizarea unei informări complete şi de calitate, precum şi valorificarea integrală a informaţiei
poate fi posibilă doar în cadrul unui sistem conceput ca un ansamblu integrat, care cuprinde:
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proceduri, metode şi mijloace folosite atât pentru generarea şi păstrarea datelor, cât şi pentru
transformarea lor în informaţii, inclusiv echipamente, asigurarea cu programe, operaţiile executate
de om sau cu mijloace tehnice, datele structurate pe criterii de eficienţă, ca şi metodele de folosire
raţională a lor.

Prin urmare, sistemul informaţional al băncii reprezinte un ansamblu complex, organizat

de oameni, maşini, programe, procedee şi activităţi practice, concretizate în compartimente cu
legături informaţionale, alcătuind cadrul organizatoric prin intermediul căruia se elaborează şi se
folosesc informaţiile. Altfel spus, sistemul informaţional al băncii constituie un angrenaj care
percepe informaţiile, le transformă într-o formă susceptibilă de a fi utilizată de fiecare treaptă de
conducere, transmite şi prelucrează deciziile, urmăreşte efectele aplicării acestora, atât în timpul
execuţiei, cât ţi după terminarea acţiunii lor.
5

La moment banca aplică sisteme informaţionale care permit prelucrarea informaţie pentru
efectuarea transferurilor internaţionale, gestionarea conturilor curente la distanţă de către client,
eliberarea şi monitorizarea creditelor şi depozitelor, efectuarea tranzacţiilor cu BNM.

1.3. Resursele băncii şi modul formării
Pentru a putea desfăşura activitatea financiară Banca are nevoie de resurse. Resursele

D

băncii pot fi create din resursele proprii (capitalul propriu) şi resursele atrase.

Capitalul propriu (capitalul acţionar) al băncii este constituit din capitalul social, surplusul
de capital (capitalul suplementar), profitul nedistribuit, capital de rezervă şi alte fonduri proprii de
rezervă.

.M

Capitalul social se constituie din valoarea aporturilor primite de la acţionari în contul
achitării acţiunilor şi va fi egal cu produsul valorii nominale a acţiunilor plasate şi numărul
acestora.

Capitalul social poate fi majorat sau micşorat în baza hotărîrii Adunării generale a
acţionarilor. Majorarea capitalului se va produce prin emiterea suplementară a acţiuni sau prin
vărsarea mijloacelor băneşti în scopul majorării valorii nominale a acţiunilor existente. Micşorarea
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capitalului acţionar se va efectua în baza diminuării valorii nominale a acţiunilor sau în baza
răscumpărării de către bancă a acţiunilor de la acţionari în vederea lichidării.
Surplusul de capital este format din contul diferenţei de preţuri în urma plasării acţiunilor

şi a valorii nominale atît la prima emisiune, cît şi la celelalte emisiuni suplimentare.
Profitul nerepartizat reprezintă profitul acumulat pe parcursul anului de gestiune după

impozitare şi plata dividendelor. La sfîrşitul anului de gestiune, repartizarea profitului se va aproba
prin majoritatea voturilor Adunării generale a acţionarilor. Profitul poate fi distribuit în scopul
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lărgirii reţelei bancare prin deschiderea de filiale, reprezentanţe; pentru achitarea dividendelor

acţionarilor ce deţin acţiuni ordinare; ca investiţii în noi tehnologii bancare; pentru extinderea
operaţiunilor şi serviciilor bancare etc.
Fondurile proprii de rezervă ale băncii sunt de mai multe tipuri: fond de rezervă, fondul

de risc, fondul de reevaluare a mijloacelor fixe, fondul de stimulare economico-materială şi alte
fonduri cu destinaţie specială. Fondurile proprii au ca obiectiv asigurarea solvabilităţii, lichidităţii
şi protejării împotriva riscului de credit şi a ratei dobînzii, riscului valutar şi a altor riscuri.
Cel mai important este Fondul de rezervă (Capital de rezervă) care este format prin

defalcările anuale din profitul net pînă la atingerea mărimii prevăzute în statutul băncii. Volumul
defalcărilor se stabileşte de Adunarea generală a acţionarilor. Capitalul de rezervă este plasat de
bănci în active cu lichiditate înaltă, care asigură folosirea acestora în orice moment (valori
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mobiliare de stat). Capitalul de rezervă este folosit numai în cazul insuficienţei de profit şi se
repartizează pentru acoperirea pierderilor băncii sau plata dobînzii sau a altor venituri aferente
obligaţiunilor plasate de ea.
Autorităţile bancare impun băncilor o serie de norme privind capitalul necesar pentru
constituirea, funcţionarea băncilor şi respectarea cotei normative a capitalului.
Banca Naţională a Moldovei reglementează băncile prin Regulamentul „cu privire la
suficienţa capitalului ponderat la risc” privitor la menţinerea şi formarea unui anumit nivel al
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capitalului normativ total (Anexa 3), capitalului minim şi suficienţei capitalului ponderat la risc.
Astfel conform legislaţiei B.C. „Moldindconbank” S.A. trebuie să deţina un capital minim de 100
mil. lei. Iar suficienţa capitalului ponderat la risc nu trebuie să fie mai mică de 12%.
resursele internaţionale.

.M

Din categoria resurselor atrase, fac parte depozitele persoanelor fizice şi juridice, cât şi
Depozitul bancar reprezintă o sumă de bani depusă la bancă, pe o perioadă definită pentru
care banca plăteşte deponentului o dobîndă. (Anexa 4)

Depozitele reprezintă o sursă sigură de resurse bancare pe termen lung şi scurt. Banca
deserveşte fluxurile băneşti ale agenţilor economici şi oferă clienţilor săi depozite la condiţii
avantajoase, ca o alternativă rentabilă pentru utilizarea fondurilor disponibile în vederea plasării

TE
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acestora la termen.
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CAPITOLUL II: SISTEMUL MANAGERIAL AL B.C. “MOLDINDCONBANK” S.A.

2.1. Analiza organelor de conducere
Organele de conducere şi control ale băncii sunt:
Organul suprem de conducere - Adunarea Generală a Acţionarilor Băncii;

2.

Organul de conducere - Consiliul Bancii;

3.

Organul executiv - Comitetul de Conducere;

4.

Organul de control – Comisia de cenzori.
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1.

Adunarea Generală a Acţionarilor este organul suprem de conducere al Băncii.
Adunarea Generală a Acţionarilor poate fi ordinară anuală şi extraordinară.

.M

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

temporari desemnaţi de către Banca Naţională a Moldovei, în calitate de autoritate competentă, în
temeiul Legii nr.232 din 03.10.2016 privind redresarea şi rezoluţia băncilor.
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Comitetul de conducere este organul executiv colegial, care exercită funcţia de conducere

curentă a Băncii sub supravegherea directă a Consiliului Băncii şi gestionează eficient şi prudent
activitatea Băncii într-un mod corespunzător cu strategia şi cadrul de administrare a activităţii

Băncii, aprobate de Consiliul Băncii. Atribuţiile Comitetului de conducere sunt stabilite de
legislația în vigoare, Statutul Băncii şi de Regulamentul Comitetului de conducere al Băncii. În
conformitate cu Statutul Băncii, Comitetul de conducere al Băncii este compus din 5 (cinci)
membri – persoane fizice, dintre care Preşedintele, Prim-vicepreşedintele şi trei vicepreşedinţi ai
Comitetului de conducere. Membrii Comitetului de conducere al Băncii sunt numiţi de către
Consiliului Băncii pe un termen de 5 ani. Pe parcursul anului 2019 componenţa Comitetului de
conducere al Băncii a fost constituită din administratorii temporari desemnaţi de Banca Naţională
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a Moldovei, în calitate de autoritate competentă, în temeiul Legii nr.232 din 03.10.2016 privind
redresarea şi rezoluţia băncilor.
BC „Moldindconbank” S.A. recunoaște importanţa guvernanței corporative deoarece o
guvernanță corporativă eficientă este una din condiţiile fundamentale ale asigurării stabilităţii
Băncii, activităţii performante pe piaţa financiară. În activitatea sa Banca se conformează Codului
de guvernanță corporativă, aprobat de Consiliul Băncii la 30 mai 2018 şi publicat pe pagina web
a Băncii: http://www.micb.md/img/n-info-doc/codul-guvernare-corporativa.pdf, împreună cu

info-doc/ Declaratia_de_guvernanta_corporativa.pdf.
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Declaraţia de guvernanţă corporativă „Conformare sau justificare”: https://www.micb.md/img/nGuvernanța corporativă a Băncii reprezintă principiile de guvernanță stabilite în Codul de
guvernanţă corporativă, menite să asigure un sistem eficient de repartizare a drepturilor şi

.M

responsabilităţilor între categoriile de participanţi la activitatea Băncii, astfel încât să se asigure
formarea și menținerea unor relații corecte și echitabile cu organul de conducere, acţionarii,
salariații, clienţii, partenerii, organele de control şi supraveghere bancară, alte grupuri de interes şi
stabileşte modul în care interacţionează latura comportamentală a participanţilor la guvernanţă cu

TE

ZA

cea normativă.
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Figura 1.1. Structira organizatorică
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Pe parcursul anului 2019 reţeaua de subdiviziuni a avut drept scop prestarea serviciilor
bancare şi oferirea unui spectru larg de servicii bancare la un nivel înalt, îndreptate spre atragerea
la deservire a clienţilor noi, acest fapt fiind posibil doar prin îmbunătăţirea condiţiilor de deservire,
cât şi amplasarea subdiviziunilor băncii în locaţii atractive cu un flux mare de clienţi.
Astfel, BC „Moldindconbank” S.A. a optimizat reţeaua sa de subdiviziuni. Drept urmare,
pe parcursul anului 2019 numărul de subdiviziuni a Băncii s-a diminuat cu 9 unităţi, de la 194 la
185. În anul 2019, unele agenții ce generau pierderi (nr.9 din s. Giurgiuleşti a Sucursalei din mun.
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Cahul, nr.14, 24 şi 126 a Sucursalei din mun. Comrat, nr.68 a Sucursalei „Toamna de Aur”, nr. 73
a Sucursalei din or. Floreşti, nr.86 a Sucursalei „Stabil”, nr.172 a Sucursalei din or. Cantemir şi
nr. 289 a Sucursalei din mun. Ceadîr-Lunga) au fost închise. În luna august 2018 a fost suspendată
activitatea Agenţiei nr.42 a Sucursalei din mun. Străşeni şi în luna august 2019 a fost suspendată

.M

activitatea Agenţiei nr.29 a Sucursalei „Tudor Vladimirescu”, activitatea cărora, după reamplasare,
va fi reluată. În luna decembrie 2019 a fost suspendată activitatea Agenţiei nr.195 a Sucursalei
„Flacăra”. În luna iulie 2019, după reamplasare, şi-a reluat activitatea Agenţia nr.288 în cadrul
Sucursalei „Burebista”, după migrarea acesteia da la Sucursala din mun. Comrat. În luna
decembrie 2019, după reamplasare, şi-a reluat activitatea Agenţia nr.272 în cadrul Sucursalei
„Mircea cel Bătrîn”, după migrarea acesteia da la Sucursala din mun. Ungheni.

ZA

Sucursalele, conform regulamentelor aprobate de către Consiliul Băncii, în limita

împuternicirilor acordate de către Comitetul de conducere al Băncii, desfăşoară unele sau toate din

următoarele activităţi:

a) Atragerea de depozite;

b) Acordarea de credite, printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de

bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanţarea tranzacţiilor comerciale (inclusiv forfetare);
c) Leasing financiar;

TE

d) Prestarea serviciilor de plată în conformitate cu Legea nr. 114/2012 cu privire la

serviciile de plată şi moneda electronică;
e) Emiterea şi administrarea cecurilor de călătorie, cambiilor şi altor instrumente de plată

în măsura în care o astfel de activitate nu se încadrează la lit. d);
f) Emiterea de garanţii şi asumarea de angajamente;
g) Tranzacţii în contul clienţilor cu oricare dintre următoarele: instrumente ale pieţei

monetare (cecuri, efecte de comerţ, certificate de depozit, etc.); valută străină; valori mobiliare de
Stat ale RM şi alte instrumente financiare; h) Servicii de informaţii privind creditele;
i) Servicii de păstrare în casete de siguranţă;
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j) Orice alte activităţi sau servicii, permise de Banca Naţională a Moldovei, în măsura în
care acestea se circumscriu domeniului financiar, cu respectarea prevederilor legale speciale care
reglementează respectivele activităţi.
Sucursala exercită activităţi financiare în numele Băncii în condiţiile Regulamentului
acesteia şi documentelor normative interne ale Băncii. Oficiile secundare ale sucursalelor
desfăşoară următoarele activităţi: Agenţiile desfășoară unele sau toate din următoarele activităţi,
în limita împuternicirilor acordate de către Comitetul de conducere al Băncii:
Atragerea de depozite și de alte fonduri rambursabile, în baza contractelor încheiate și/sau

D

1)

gestionate de sucursală, recepționarea și prelucrarea documentelor și a datelor aferente deschiderii
/ modificării /închiderii contului de depozit.
2)

Acordarea serviciilor de încasări, în baza contractelor încheiate și/sau gestionate de

3)

.M

sucursală și de către BC „Moldindconbank” S.A.

Operațiuni de schimb valutar în conformitate cu prevederile Legii nr.62/2008 privind

reglementarea valutară.
4)

Operațiuni cu cecuri de călătorie.

5)

Acordarea serviciilor de păstrare în casete de siguranță.

6)

Acordarea serviciilor aferente transferului de credit: recepționarea, prelucrarea

ZA

documentelor de plată, încasarea mijloacelor bănești, în cazul în care clientul nu are deschis cont
bancar și transmiterea tuturor datelor spre executare către sucursală sau sediul central al BC

„Moldindconbank” S.A.
7)

Operațiuni de administrare a debitării directe: recepționarea, prelucrarea documentelor de

plată și transmiterea tuturor datelor spre executare către sucursală sau sediul central al BC
„Moldindconbank” S.A., în baza contractelor încheiate și/sau gestionate de sucursală.
8)

Operațiuni de deservire a deținătorilor de carduri bancare, inclusiv prin intermediul POS

TE

terminalelor instalate la sediul agenției: eliberarea numerarului, suplinirea contului cu P-Public
Informaţie Publică - Document creat în cadrul MICB numerar, asigurarea posibilității de efectuare
a plăților prin intermediul cardurilor, recepționarea și prelucrarea documentelor și a datelor
aferente deschiderii contului de card, eliberarea cardului etc.

9)

Acordarea serviciilor aferente remiterilor de bani, în baza contractelor încheiate și/sau

gestionate de bancă cu sistemele de remitere de bani.
10)

Acordarea serviciilor de consultanță prevăzute în licența eliberată BC „Moldindconbank”

S.A.
11)

Operațiuni de recepționare, prelucrare și eliberare a documentelor și a informațiilor

necesare pentru acordarea și supravegherea creditelor, realizarea acțiunilor în vederea rambursării
12

(recuperării) creditelor și a altor creanțe ale băncii, precum și pentru efectuarea altor operațiuni cu
clienții.
12)

Acordarea de servicii de agent bancassurance în baza contractelor încheiate și/sau

gestionate de sucursală de către BC „Moldindconbank” S.A.

2.2. Managementul resurselor umane

D

Sarcina de bază în domeniul resurselor umane a fost asigurarea activităţii băncii cu un
număr optimal de personal cu un randament înalt de lucru, care au fost realizate atât prin ridicarea
nivelului profesional al angajaţilor şi motivarea acestuia prin implementarea sistemului nou de
salarizare, cât şi prin optimizarea activităţii subdiviziunilor băncii, revizuirea programelor de

.M

lucru, analiza intensității muncii, repartizarea subordonării agențiilor între sucursale pentru o
administrare mai eficientă și optimizarea unor posturi cu intensitate scăzută de muncă.
Potrivit situaţiei din 31 decembrie 2019 efectivul de personal al BC „Moldindconbank”
S.A. a constituit 1499 angajaţi. Efectivul de angajaţi al Băncii este optimal echilibrat după
categoriile de vârstă, astfel alături de angajaţii cu o experienţă bogată de lucru, activează cu succes
generaţia tânără, care constituie majoritatea. Din numărul total de angajaţi, la categoria de vârstă

ZA

de până la 40 ani sunt 1047 angajaţi, ceea ce constituie 70.0%. Echipa BC „Moldindconbank” S.A.

este o echipă profesionistă, banca dispune de 1 172 persoane (78.0%) cu studii
superioare/universitare de licenţă (inclusiv 195 au titlul de master) şi 327 cu studii medii de
specialitate (22.0%) . Este de menţionat faptul, că pe parcursul anului 2019 nivelul și structura de
salarizare a angajaţilor băncii nu s-au modificat esențial, fiind echilibrate cu performanţele
angajaţilor. A fost menţinut un randament înalt al salariaților, iar la capitolul productivitatea
muncii banca s-a situat pe locul doi între băncile din Republica Moldova după indicatorul

TE

profit/angajat. Pe parcursul anului a fost consolidată structura Oficiului Central, prin întărirea
subdiviziunilor cu funcții de control, centralizarea lucrului cu actele executorii prin preluarea în
întregime de la sucursale a atribuțiilor aferente. Pe perioada de raportare o atenţie sporită a fost
acordată conformării cerinţelor Legii cu privire la activitatea băncilor 202/2017, reglementărilor
Băncii Naţionale a Moldovei ce ţin de cadrul de administrare al activităţii băncilor, cerinţele faţă
de membrii organului de conducere şi persoanele care deţin funcţii-cheie, precum şi altor

reglementări.

În acest sens a fost revizuită Poltica de remunerare şi a foct implementat sistemul nou de

remunerare în bancă, care prevede: a) remuneraţia fixă care reflectă experienţa profesională şi
responsabilitatea salariatului, conform atribuţiilor prevăzute în fişa postului; b) remuneraţia
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variabilă care reflectă performanţele sustenabile şi adaptate la risc, precum și performanța care
depășește efortul necesar pentru a îndeplini atribuțiile prevăzute în fișa postului salariatului; c) alte
beneficii, care se acordă pentru stimularea, motivarea și fidelizarea salariaților. Pe perioada de
raportare o atenţie deosebită s-a acordat formării profesionale a personalului băncii. În scopul
dezvoltării şi îmbunătăţirii competenţelor profesionale ale salariaţilor, banca permanent investeşte
în capitalul uman prin realizarea Planului de formare profesională.
Implementarea practicilor moderne de instruire a fost realizată prin implementarea

D

instruirii la distanţă, prin platforma E-learning, implicarea activă a formatorilor interni şi
formatorilor externi din ţară şi de peste hotare. În anul 2019 au fost instruite 1345 persoane, dintre
care 245 persoane au fost instruite în cadrul băncii de către formatori externi, 95 persoane au
participat la cursuri şi seminare organizate de Institutul Bancar Român, Asociaţia Băncilor din

.M

Moldova, Liga Bancherilor din Moldova, alte instituții de peste hotare, iar ceilalţi au fost instruiţi
cu forţele proprii ale Băncii. Cele mai importante tematici abordate: Riscurile asociate tranzacţiilor
cu persoanele afiliate, Conflictul de interese și tranzacții cu persoanele afiliate, Prevenirea spălării
banilor, conformitate și control intern, leadership, raportare financiară, securitate carduri bancare,
precum și au fost desfășurate Programe de „Formare managerială” destinate șefilor de subdiviziuni
ai Oficiului Central și managerilor de sucursale. De asemenea au fost organizate cursuri pentru

ZA

angajaţii din Front-Office precum „Arta promovării produselor bancare”, „Tehnici de vânzări”,
„Vânzări încrucişate”, etc. la care au participat 220 de salariați.
2.3. Politica de motivare a personalului
Într-o companie prestatoare de servicii, cum sunt şi băncile comerciale, elementul-cheie în

procesul de îmbunătăţire a calităţii serviciilor oferite clienţilor îl reprezintă personalul acesteia.
Fără implicarea angajaţilor în demersul calităţii, nici o teorie sau idee formulată şi susţinută de
conducerea de vîrf a organizaţiei nu poate fi pusă în practică.

TE

În cadrul unei bănci, formarea personalului are două funcţii importante : utilitatea şi

motivarea. Teoretic, programele de pregătire contribuie la dezvoltarea cunoştinţelor, deprinderilor,
aptitudinilor şi comportamentului angajaţilor ceea ce se reflectă în realizarea performantă a
sarcinilor de lucru. Pe de altă parte, instruirea conferă oamenilor sentimentul de încredere în

competenţele lor profesionale, stăpînire de sine şi creşterea satisfacţiei în muncă. B.C.
„Moldindconbank” S.A oferă anual posibilităţi de specializare, şi de angajare petru personalul său,
fiind ghidată în conformitate cu legile Codului Muncii al Republicii Moldova.
Deasemenea, un loc important îl ocupă motivarea şi antrenarea personalului , ale cărui

performanţe trebuie recompensate şi încurajate.Totuşi recompensele nu trebuie să vizeze doar
partea materială a lucrurilor deoarece banii nu determină întotdeauna oamenii să lucreze cu mai
multă hărnicie. Pentru a se oţine rezultatele care se doresc, managerii bancii coordoneaza munca
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pentru ca să dobândească participarea reală, efectivă a oamenilor la executarea ei. Personalul
Băncii este încurajat de respectarea Codului Muncii, ceea ce face ca angajaţii să fie trataţi şi
remuneraţi conform normelor în vigoare.
Motivarea reprezintă procesul mişcării unora din membrii organizaţiei pri. alţii de a acţiona
în direcţia obţinerii, atingerii atât a obiectivelor individuale cât şi cele organizaţionale.
Motivaţiile desemnează acele elemente – formale sau informale, de natură economică sau
moral-spirituală – pe care proprietarii şi managerii le administrează salariaţilor firmei

D

satisfacându-le anumite necesitaţi individuale şi de grup, pentru a-i determina ca, prin atitudinile,
eforturile, deciziile, acţiunile şi comportamentele lor să contribuie la desfăşurarea activităţilor şi
îndeplinirea obiectivelor firmei.

Angajaţii B.C. „Moldindconbank” S.A fiind motivaţi de salariile lunare, bonusurile

.M

trimestriale (mărimea şi existenţa bonusului depinde de munca fiecarui angajat), condiţii prielnice
de muncă cît şi privilegii pentru femeile însărcinate. Acestea fiind strict respectate conform legilor
în vigoare.

2.4. Managementul riscurilor

Procesul de gestiune a riscurilor în cadrul BC „Moldindconbank” S.A. urmărește crearea

ZA

unui cadru adecvat de administrarea eficientă a următoarelor tipuri de risc la care poate fi expusă
Banca: riscul de credit (inclusiv riscul de credit al contrapărții, riscul de decontare și riscul de
concentrare), riscul privind expunerile cu persoanele afiliate, riscul de piață, riscul de rată al

dobânzii din afara portofoliului de tranzacționare (IRRBB), riscul de lichiditate, riscul strategic,
riscul operațional, riscul reputațional, riscul de țară/transfer, - în acest scop Banca dispunând de
strategii, politici, manuale, regulamente și alte documente normative interne.
Banca dispune de o funcție de administrare a riscurilor, reprezentată de Departamentul

TE

riscuri bancare (DRB), care este o subdiviziune independentă a Băncii subordonată funcţional și
organizațional Vicepreşedintelui Comitetului de conducere al Băncii responsabil de aria riscuri,
cu raportare directă către Consiliul Băncii, Comitetul de administrare a riscurilor și Comitetul de
conducere al Băncii. Independența în activitatea subdiviziunii respective este asigurată prin

raportarea nemijlocită Consiliului Băncii. În Politicile privind administrarea riscurilor
semnificative a fost stabilit cadrul apetitului la risc pentru toate riscurile semnificative, după
principiul ”semaforului”, iar în dependență de nivelul profilului de risc determinat, acesta poate fi
încadrat în una din următoarele ”zone” (culori):
• ”Zona verde” – dacă profilul de risc este în această zonă, Banca respectă apetitul la risc
și reprezintă situația normală de activare a Băncii;
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• ”Zona galbenă” – limita de avertizare. Dacă profilul de risc este în această zonă, Banca
respectă apetitul la risc dar se apropie de limita toleranței la risc. Aceasta limită de avertizare a
fost inclusă cu scopul să aloce Băncii suficient timp pentru a întreprinde acțiuni corective și pentru
a reduce riscul astfel încât acesta să se încadreze în ”zona verde”.
• ”Zona roșie” – depășirea toleranței la risc. Dacă profilul de risc este în această zonă, se
încalcă apetitul și toleranța la risc, dar nu se depășește capacitatea de risc și poate fi declanșat
planul de redresare;

D

• ”Zona mov” – dacă profilul de risc este în această zonă, se încalcă capacitatea de acoperire
a riscurilor și poate conduce la incapacitatea Băncii de a funcționa în mod sustenabil și viabil.
Departamentul riscuri bancare este responsabil de evaluarea profilului de risc al Băncii în raport
cu apetitul și toleranța la risc stabilite pentru fiecare tip de risc în Politici privind administrarea

.M

riscurilor în BC ”Moldindconbank” S.A., cu raportarea trimestrială către organelor de conducere
ale Băncii și Comitetului de administrare a riscurilor în cadrul Raportului privind administrarea
riscurilor semnificative.

Evaluarea adecvării capitalului la riscuri. Procesul intern de evaluare a adecvării
capitalului la riscuri reprezintă o componentă a procesului de conducere a Băncii şi a culturii
decizionale a acesteia. Procesul intern de evaluare a adecvării capitalului Băncii la riscuri asigură

ZA

organului de conducere posibilitatea să evalueze în mod continuu profilul de risc al Băncii şi gradul
de adecvare a capitalului în raport cu acesta. Pentru evaluarea adecvării capitalului intern la riscuri,
Banca identifică şi evaluează toate riscurile semnificative la care este sau poate fi expusă. Banca
îşi stabileşte ca obiectiv un nivel intern al cerinţei de capital, având în vedere profilul de risc,
mediul economic în care îşi desfăşoară activitatea, calitatea proceselor de control intern şi de
administrare a riscurilor, planurile strategice, calitatea capitalului intern disponibil. Principalul
scop al procesului intern de evaluare a adecvării capitalului la nivelul Băncii este acela de a sprijini

TE

strategia de afaceri și a asigura că există un grad suficient de capitalizare pentru a face față unor
condiții de criză macroeconomică.
Conform

Politicilor

privind

administrarea

riscurilor

semnificative

în

BC

”Moldindconbank” S.A., profilul general de risc al Băncii este reprezentat prin indicatorii de
capital (rata fondurilor proprii și rata adecvării capitalului economic – ICAAP). La situația din

31.12.2019 profilul de risc al Băncii este redus și se încadrează în apetitul de risc stabilit în
Politicile privind administrarea riscurilor semnificative. Banca se conformează cerințelor de
fonduri proprii și de menținere a amortizoarelor de capital conform reglementărilor BNM și
conform Politicilor privind administrarea riscurilor semnificative ale Băncii.
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Riscul de credit, inclusiv riscul de credit al contrapărții, riscul de decontare și riscul de
concentrare Riscul de credit reprezintă riscul actual sau viitor de afectare a profiturilor şi a
capitalului ca urmare a neîndeplinirii de către debitor sau contraparte a obligaţiilor contractuale
sau a eşecului acestuia în îndeplinirea celor stabilite în contract.
Având în vedere că activitatea de creditare deţine o pondere importantă în activitatea
desfăşurată de Bancă, un sistem eficient de administrare a riscului de credit generează efecte
pozitive atât pentru bancă, cât și pentru clienţii săi. Pentru bancă, efectele pozitive constau în

D

diminuarea nivelului pierderilor rezultate din credite neperformante, precum și diminuarea
volatilității rezultatelor financiare. Pentru clienți, efectele pozitive constau în optimizarea tarifelor,
sporirea calităţii, a gradului de diversificare a serviciilor şi operativității prestării lor, majorarea
gradului de protecție a intereselor clienților. Activitatea de creditare în cadrul băncii este

.M

reglementată prin documentele normative, prin care se stabilesc pașii procesului de creditare a
agenților economici și persoanelor fizice, criteriile de eligibilitate, modalitatea monitorizării
debitorilor, stabilirii rating-lui intern, limitele pe sectoare de activitate, tip de client, valută, grupe
de clienți, produse etc.

La situația din 31.12.2019 profilul riscului operațional al Băncii este mediu-redus și se
încadrează în apetitul la riscul operațional al Băncii (mediu).

ZA

În anul 2019 Banca a tins să-și îmbunătățească imaginea, obiectivul final al administrării

riscului reputațional fiind acela de a restabili imaginea pozitivă a Băncii în relația cu clienții,
celelalte bănci și instituții financiare, acționari, mass-media și organele de supraveghere. Profilul
de risc reputațional, în anul 2019 s-a menținut la nivelul mediu-ridicat și se încadrează în apetitul
la riscul reputațional al Băncii (nu mai înalt de mediu-ridicat).
În cazul înregistrării depășirii limitelor, conform prevederilor Procedurii BC

”Moldindconbank” S.A. privind stabilirea limitelor pe țări și bănci - contragenți, au fost informați

TE

operativ membrii Comitetului de conducere și subdiviziunile relevante și au fost întreprinse măsuri
operative în vederea redistribuirii soldurilor excedente și încadrarea în limitele stabilite până în
următoarea zi lucrătoare, iar la necesitate au fost efectuate revizuirea limitelor. La situația din
31.12.2019, profilul riscului de țară/transfer al Băncii este mediu. Pe parcursul anului 2019 profilul
riscului de țară/transfer s-a încadrat în limitele apetitului la risc (mediu-ridicat) stabilit în Politicile
privind administrarea riscurilor semnificative ale Băncii.
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Capitolul III: ANALIZA FINANCIARA A ACTIVITĂŢII ECONOMICE
3.1. Organizarea şi ţinerea activităţii contabile
Evidenţa contabilă se duce în baza Politicii de contabilitate, care reprezintă o totalitate de
principii, convenţii, reguli, metode şi procedee, aprobate de conducerea BC „Moldindconabank”
SA.
Politică de contabilitate a fost elaborată în conformitate cu cerinţele:
Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară şi Standardele Internaţionale

D

a)

de Contabilitate revizuite în 2007;
b)

Planului de conturi al evidenţei contabile în bănci şi alte instituţii financiare din

Republica Moldova, din 26.03.1997 cu modificările ulterioare;

Regulamentului Băncii Naţionale a Moldovei privind organizarea contabilităţii în

.M

c)

băncile din Republica Moldova nr.238 din 10.10.2002 cu modificările ulterioare;
d)

Codului Fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 cu modificările ulterioare;

e)

Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale aprobat prin Hotărârea

Guvernului Republicii Moldova nr.338 din 21.03.2003;

Scopul politicii de contabilitate constă în asigurarea tuturor utilizatorilor de rapoarte

ZA

financiare cu informaţii relevante şi credibile privind situaţia patrimonială, financiară a băncii şi
rezultatele activităţii acesteia, necesare pentru analiza datelor şi luarea deciziilor.
a)

Politica de contabilitate se precizează la începutul fiecărui an de gestiune de către

Direcţia contabilitate şi se aprobă de către Consiliul de administraţie al Băncii
Organizarea şi asigurarea ţinerii contabilităţii în mod continuu, inclusiv a evidenţii analitice

şi sintetice se face în baza regulamentelor şi procedurilor interne ale băncii şi în conformitate cu
planul de conturi în băncile licenţiate din Republica Moldova, evidenţa contabilă se face în mod

TE

electronic prin intermediul unui sistem informaţional performant, care permite valorificarea
informaţiei contabile la moment şi în dinamică.
Evidenţa contabilă în bancă este ţinută în conformitate cu cerinţele Standardelor

Internaţionale de Contabilitate şi este ţinută în limba de stat, şi moneda naţională.
Banca întocmeşte bilanţul sintetic zilnic, lunar şi anual pe toată Banca, filialele Băncii de

sine stătător întocmesc bilanţul sintetic, iar bilanţul totalizat conţine bilanţurile tuturor filialelor.
În fiecare zi trebuie să fie format şi tipărit bilanţul contabil desfăşurat pe toate conturile,

unde soldurile şi rulajele din evidenţa analitică trebuie să corespundă datelor din evidenţa sintetică.
Înregistrările contabile efectuate greşit se corectează în ziua depistării acestora, cu permisiunea
contabilului-şef sau persoanei împuternicite, prin stornarea operaţiunii contabilizate greşit în baza
documentelor de corectare - nota de contabilitate întocmită în baza documentelor justificative.
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3.2. Rapoartele financiare ale bancii

Raportul privind rezultatele financiare (Anexa 5) se întocmeşte potrivit unui formular unic,
unde se reflectă analiza veniturilor, cheltuielilor şi profitului obţinut prin segmente de activitate,
repartizarea profitului net, pierderile înregistrarea şi modul de acoperire sau de recuperare a
acestora.
Rapoartele sunt prezentate pe suport de hîrtie sau pe bandă magnetică. Toate rechizitele
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rapoartelor trebuie să fie completate, iar în caz că banca nu are nimic de reflectat referitor la
anumite activităţi din raporturi, categoria respectivă trebuie să fie egală cu zero obligatoriu.

Fiecare raport este semnat de către două persoane oficial autorizate de către Consiliul
băncii, precum şi de executorul responsabil. În raport sumele se rotungesc pînă la 1 leu, iar

.M

mijloacele în valută străină se recalculează în lei moldoveneşti la cursul oficial al BNM la data
gestionării. Banca întocmeşte şi prezintă următoarele rapoarte financiare: FIN 1 Bilanţul, FIN 2
Contul de profit şi pierderi,

Raportul privind situaţia fluxurilor de trezoreriei, Situaţia

modificărilor capitalului propriu şi Notele explicative la rapaortele financiare anuale.
FIN 1 Bilanţul (Anexa 6)

Reprezintă bilanţul băncii la sfîrşitul perioadei de comunicare a datelor. El are menirea de
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a reflecta starea financiară a băncii la data gestionară. În Bilanţul contabil se vor indica conturile

claselor active, obligaţiuni şi conturile de capital. În B.C. „Moldindconbank” SA există un sistema
operaţional modern la care fiecare persoană responsabilă din cadrul băncii poate vizualiza
informaţia necesară sau poate perfecta operaţiuni în dependeţă de necesitate. La sfîrşitul zilei se
întocmeşte bilanţul zilnic pe baza documentelor primare.
Activul bilantier cuprinde mijloacele economice precum si rezultatele nete sub forma

pierderilor. Tratarea pierdirilor ca elemente de activ se intemeiaza pe faptul ca ele reprezinta
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mijloace economice consumate dar neacoperite, neproduse prin veniturile obtinute, altfel spus,

cheltuielile care nu ajung in faza de realizare economica.
Pasivul bilantului cuprinde sursele de finantare si rezultatele sub forma profitului; in

calitate de pasiv, profitul reprezinta surse de finantare create ca excedent al veniturilor in raport cu
cheltuielile acoperite.
Planul de conturi in vigoare a fost elaborat in baza standartelor internationale,

regulamentelor si experientei evidentei contabile. Planul de conturi are următoarea structura :
Clasa l – Active; Clasa 2 – Obligatiuni; Clasa 3 - Capitalul actionar; Clasa 4 – Venituri; Clasa 5 –
Cheltuieli; Clasa 6 - Conturi conditionale; Clasa 7 - Conturi memorandum.
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Conturile claselor "Active" si "Cheltuieli" sunt active, conturile claselor "Capitalul
actionar", "Obligatiuni", "Venituri" sunt pasive. Pentru evidenţierea de clase a grupelor de conturi
este folosit principiul ierarhic, care a reflectat cu ajutorul sistemului de notaţie numerice. Pentru
notarea conturilor concrete se foloseşte numarul din 4 cifre. Prima cifra a numarului contului
reprezinta clasa contului, indicînd aparienenta la active, obligatiuni, capitalul actionar, venituri,
cheltuieli, conturi condiţionale sau conturi memorandum. A doua clasa şi a treia reprezintă grupa
contului care grupează conturi cu apartenenţa economică omogenă. A patra cifra reprezinta
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obiectul concret al evidentei. In cadrul acestei structuri, fiecare grupa poate include 9 conturi.
Soldurile conturilor claselor "Venituri" şi "Cheltuieli" se folosesc pentru intocmirea "Dării de
seama cu privire la venituri si cheltuieli". Pentru clasele 1, 2, 3, 4, 5 evidenta e dubla. Evidenţa se
tine prin inscrierea operatiunilor la debitul/creditul contului şi trecerea la scaderi prin
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contabilizarea inversa. Pentru evidenta valorilor si documentelor importante in activitatea bancii
sau consemnate la aceasta sunt destinate conturile memorandum. Evidenţa acestor conturi este
simplă. Evidenta pe conturile memorandum se ţine dupa sub forma: Intrare / Ieşire/ Sold.
Pe lîngă faptul că bilanţul băncii reprezintă documentul contabil principal al băncii el
este şi un puternic mijloc de reclamă pentru potenţialii clienţi.
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3.3. Modelul de afaceri al Băncii

Modelul de afaceri al Băncii are la bază misiunea Băncii care constă în acordarea serviciilor

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

 Atragerea resurselor,
 Plasamente şi conturi corespondente,
 Carduri de plată,
 Forex (operațiuni cu valuta străină),
 Deservirea de casă, decontări şi alte servicii.
Funcţionarea liniilor de activitate este asigurată de funcţiile de suport ale Băncii care

gestionează: resursele umane, tehnologiile informaţionale, reţeaua de subdiviziuni, riscurile,
conformitatea, evidenţa financiară, etc.
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Capitalul social al BC „Moldindconbank” S.A. este constituit din 4.967.794 acţiuni
ordinare nominative de clasa I cu valoarea nominală de 100 lei per acţiune.
Fiecare acțiune aflată în circulație oferă dreptul la un vot la Adunarea generală a
acţionarilor, dreptul de a primi o cotă-parte din dividende şi o parte din bunurile Băncii în cazul
lichidării acesteia, precum şi alte drepturi prevăzute de legislație şi de Statutul Băncii Comerciale
„Moldindconbank” S.A. care este disponibil pe pagina web a Băncii: https://www.micb.md/img/ninfo-doc/statut.pdf.
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În luna februarie 2019 s-a efectuat tranzacția de vânzare-cumpărare a pachetului unic de
acţiuni nou-emise de către BC „Moldindconbank" S.A., în urma căreia, la data de 18.02.2019,
Agenţia Proprietăţii Publice a achiziţionat pachetul unic de 3.173.751 acţiuni, ceea ce constituie
63,89% din capitalul social al BC „Moldindconbank" S.A. Înregistrarea dreptului de proprietate
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asupra acțiunilor respective s-a realizat la data de 21.02.2019. Ulterior, în luna martie 2019, în
cadrul licitației desfășurate pe piața reglementată a Bursei de Valori, compania „Doverie-Invest”
J.S.C. (Bulgaria) a achiziționat pachetul unic de 3.173.751 acțiuni ale BC „Moldindconbank” S.A.,
expuse la vânzare de către Agenția Proprietății Publice. Înregistrarea dreptului de proprietate
asupra acțiunilor respective s-a realizat la data de 22.03.2019, astfel „Doverie-Invest” J.S.C. a
devenit acționar majoritar cu o deținere calificată de 63,89% în capitalul social al Băncii. Adițional,

ZA

urmare a ofertei de preluare obligatorie a acțiunilor Băncii, „Doverie-Invest” J.S.C. a achiziționat
încă 13,73%, la 31.12.2019 deținând 77,63% din totalul acţiunilor emise de BC
„Moldindconbank” S.A. În anul 2019 nu au fost careva restricții cu privire la drepturile de vot
conferite deținătorilor de valori mobiliare emise de BC „Moldindconbank” S.A.
BC „Moldindconbank” S.A. are un rol social şi economic semnificativ în societate

manifestat prin următoarele activităţi: - atragerea depozitelor de la populaţie – al doilea după
mărime în sistemul bancar portofoliu de depozite ale persoanelor fizice ce depăşeşte 14 miliarde
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MDL; - acordarea creditelor persoanelor fizice şi întreprinderilor mici şi mijlocii – al doilea după
mărime portofoliu de credite ce depăşeşte 7,5 miliarde MDL; - activitatea în domeniul cardurilor
bancare şi serviciilor electronice – cardurile băncii în număr de cca 738 mii depăşesc o treime din
totalul cardurilor aflate în circulaţie, banca fiind promotorul serviciilor revoluţionare pe piaţa
bancară autohtonă, cu cea mai mare reţea de bancomate Cash-In (68 unităţi) şi lider în segmentul
E-banking; - remiteri de bani – prin intermediul băncii sunt primite şi procesate peste o treime din

volumul total al remiterilor de bani efectuate prin sistemul bancar autohton, în portofoliul băncii
se regăsesc 8 sisteme de remiteri de bani ce acoperă practic toate ţările din lume, banca orientându-

se spre dezvoltarea sistemelor de plăţi în ţările cu cea mai activă migraţie a muncii a cetăţenilor
Republicii Moldova: Federaţia Rusă, Italia, Israel, Spania şi alte; - încasarea plăţilor de la populaţie
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– banca este unul din cei mai mari colectori de plăţi aferente serviciilor locative, comunale, ne
comunale, alte plăţi, având sute de contracte încheiate cu furnizorii de servicii; - proiectul de
colaborare cu CNAS - banca are încheiat contract de colaborare cu Casa Naţională de Asigurări
Sociale (CNAS) privind transferarea prestaţiilor sociale la conturile beneficiarilor de plăţi sociale
(pensie pentru limita de vârstă, de invaliditate, concediu de maternitate, de îngrijire a copilului
ş.a); - finanţator al bugetului de stat – banca este unul din cei mai mari finanţatori ai bugetului de
stat prin procurarea valorilor mobiliare de stat şi a certificatelor BNM, deținând un portofoliu în
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sumă de cca 3 miliarde MDL pe parcursul anului 2019; - achitarea impozitelor – banca este
contribuabil mare pentru bugetul ţării, pentru anul 2019 suma impozitelor şi taxelor achitate
constituind 171,6 milioane MDL.

Carnete de economii:
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În acest context, Banca oferă o gamă complexă de produse şi servicii cum ar fi:

-

Carnetul de economii şi împrumuturi;

-

Carnetul de economii şi împrumuturi pentru tineret (ceit);
Certificatul de depozit:

-

Certificatul de depozit în lei, nominativ, cu termen de maturizare opţional;

-

Certificatul de depozit în lei, nominativ, cu termen de maturizare opţional, cu
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capitalizarea dobânzii la scadenţă;

-

Certificatul de depozit în lei sau în valută, nenominativ, cu termen de maturizare
opţional;

Certificatul de depozit cu discount, în lei şi în valută, nenominativ;

Depozite în cont în lei şi în valută:

1. Credite în lei şi valută pe termen scurt şi mediu pentru persoane fizice şi juridice:
-

Overdraft pe carduri;

-

Credite pentru vacanţă;
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-

-

Credite pentru cheltuieli personale;

-

Credite pentru achiziţionarea de bunuri de folosinţă îndelungată şi pentru
amenajare de locuinţe;

-

Credite pe afacere;

-

Credite pentru investiţii;

-

Credite pe documente în circuit bancar, pe facilitate de cont;

-

Credite pentru societăţi de leasing;

-

Credite pentru cabinete de avocatură, notariat, medici, scrisori de garanţie,
scontări etc;
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Tabelul 3.1. Tipurile de credite acordate consumatorilor (overdtraft, card de credit)
Overdraft
pe card de
debit

Card de
credit

Card de
credit

1. Moneda
creditului
2. Valoarea
totală a
creditului
în moneda
naţională
(minimă /
maximă) /
valoarea
totală a
creditului
în valută
străină
(minimă /
maximă)

MDL

MDL

EUR / USD

5 000 - 200
000
cu pasul de
1 000
(maxim 10
salarii
tarifare
nete de
funcţie)

5 000 - 200
000
cu pasul de
1 000

3. Rata
dobânzii

10,0% 13,0%
anual,

Card de credit
PLATINUM/ELITE
din categoria
EXCLUSIV
MDL

Minim echivalentul în
EUR/USD a 5 000
MDL,
maxim echivalentul în
EUR/USD a 500
000 MDL
cu pasul de 50
EUR/USD

10.50% 12,50%
anual,

5,5% - 6,0% anual,
în dependenţă de
categoria clientului.
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Minim 5 000 - 500 000
echivalentul cu pasul de 1 000
în
EUR/USD
a 5 000
MDL,
maxim echivalentul
în
EUR/USD
a 200 000
MDL,
cu pasul de
50
EUR/USD
0% - în perioada de grație
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6,0% 7,5% anual,

10,0% - 10,50%
anual,

Flotantă
Dobânda 1 zi = Suma creditului * Rd / 365 zile în an
Ex.1: 10
Ex.1: 10
Ex.1: 1 000 Ex.1: 10 000 x
000 x
000 x
x 6,0%/365 10,0%/365 = 2,74
10,0%/365 10,50%/365 = 0,16
MDL
= 2,74
= 2,88
USD/EUR
MDL
MDL
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4. Durata
minim - 21
contractului luni,
maxim - 30
luni
5. Alte plăţi Comision
de acordare
unic - 1%
din suma
contractului
6. Dobânda 11,1%
anuală
Suma - 50
efectivă
000 MDL
(DAE)
Termenul 30 luni.

Card de credit
PLATINUM/ELITE
din categoria
EXCLUSIV
EUR/USD

Ex.1: 1 000 x
5,5%/365 = 0,15
EUR/USD

Perioada minimă de creditare - 11/21 luni, perioada maximă de
creditare - 34/60 luni, (inclusiv perioada pasivă - 10/20 luni).

Comision de examinare a documentelor de acordare a creditului - 80 lei
(pentru clienţii standard),
Comision din sumele acordate - 1,90%/ 2% din fiecare sumă debitată
din contul de card în numerar, 0% - în cazul tranzacţiilor de achitare a
mărfurilor şi serviciilor în reţeaua retail.
12,1%
7,4%
11,5%
6,9%
Suma - 50
Suma - 2
Suma - 50 000
Suma - 5 000
000 MDL
000
MDL
EUR/USD
Termenul - EUR/USD
Termenul - 60 luni
Termenul - 60 luni
60 luni
Termenul - (perioada de grație
(perioada de grație
(perioada
60 luni
60 zile)
60 zile)
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de grație 60
zile)
În perioada
de graţie și
pentru
achitările la
comercianţi
DAE - 0%.
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7. Modul
(anuităţi,
rate,
integral) şi
frecvenţa
plăţilor

(perioada
În perioada de
În perioada de
de grație 60 graţie și pentru
graţie și pentru
zile)
achitările la
achitările la
În perioada comercianţi DAE - comercianţi DAE de graţie și 0%.
0%.
pentru
achitările la
comercianţi
DAE - 0%.
Perioada de Perioada de graţie la achitarea dobânzii - până la 60 de zile şi depinde
graţie la
de tipul cardului.
achitarea
In perioada activă – lunar, în mărime de 5% din soldul creditului
creditului – înregistrat la începutul perioadei de calcul precedente; în perioada
până la 10
pasivă – lunar, în mărime 10%/5% din soldul creditului înregistrat la
luni.
începutul perioadei pasive.
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Activele băncii pot include numerar, metale prețioase și pietre, conturi la alte instituții de
credit, investiții în valori mobiliare, în capitalul autorizat al altor companii, un portofoliu de
credite, active imobiliare (clădiri, terenuri, echipamente), și altele. Banca plasează fonduri în
anumite active pentru a primi venituri și a-și achita cu succes obligațiile, rămânând în același timp
cu un profit.
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3.4. Analiza activității financiare a BC „ Moldindconbank” SA
Pe parcursul anului 2019 banca a funcţionat stabil şi a menţinut poziţiile înalte pe piaţa

bancară autohtonă. Activele totale ale BC „Moldindconbank” S.A. au crescut în anul 2019 cu
11,8% sau 1 953,1 mil. lei şi au atins valoarea de 18 436,9 mil. lei la 31 decembrie 2019.
Evaluarea calității activelor, împreună cu analiza adecvării capitalului, este cel mai

important indicator pentru determinarea gradului de fiabilitate și eficiență a activității
băncii. Calitatea activelor este determinată de cât contribuie la realizarea obiectivului principal al
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unei bănci comerciale, și anume funcționarea sa rentabilă și stabilă.

Figura 3.1. Evoluţia şi structura activelor
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Mijloacele băneşti, conturile la Banca Naţională, conturile şi depozitele la alte bănci au
sporit cu 324,9 mil. lei (+5,5%), însumând 6 203,7 mil. lei la finele anului 2019. Portofoliul de
credite net, s-a majorat cu 1 732,1 mil. lei (+25,0%) comparativ cu anul precedent, înregistrând

D

valoarea de 8 663,8 mil. lei.

Figura 3.2. Credite pe tipuri de clienţi
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Dinamica creditelor pe tipuri de clienți pe parcursului anului 2019 demonstrează majorarea
esențială a cotei creditelor acordate persoanelor fizice (de la 32 la sută la sfârșitul anului 2018 la
42 la sută la situația din 31.12.2019). Totodată, pe parcursul anului 2019, s-au micşorat investiţiile
financiare cu 112 mil. lei (-3,8%), atingând valoarea de 2 831,8 mil. lei.

Datoriile băncii la 31.12.2019 au constituit 15 172,6 mil. lei, înregistrând o creştere de 1
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274,3 mil. lei (+9,2%) comparativ cu 31.12.2018.

Figura 3.3. Evoluţia şi structura pasivelor

Principala componentă a datoriilor băncii sunt datoriile către clienţi. Datoriile către clienţi

au înregistrat o dinamică ascendentă atât ca mărime absolută cât şi ca pondere şi au atins valoarea
de 14 094 mil. lei la finele anului 2019, cu o creştere de 1 012,4 mil. lei (+7,7%).
În structura datoriilor către clienţi au crescut semnificativ depozitele la vedere, cu 935 mil.

lei (+14,8%). Creşterea s-a datorat atât majorării soldurilor în conturile curente ale agenţilor
economici, cât şi sporirii conturilor de card a persoanelor fizice.
Capitalul propriu al băncii a atins valoarea de 3 264,3 mil. lei la 31.12.2019, fiind majorat

pe parcursul anului de gestiune cu 678,8 mil. lei (+26,3%) din contul creşterii profitului
nerepartizat şi rezervelor. Capitalul acţionar în mărime de 494,5 mil. lei nu s-a modificat.
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Activitatea băncii pe parcursul anului 2019 a fost una profitabilă, banca fiind şi liderul
sistemului bancar autohton la capitolul eficienţă. Profitul perioadei a constituit 678,4 mil. MDL,
în creştere cu 35,6% faţă de anul precedent. În structura profitului venitul net aferent dobânzilor,
în sumă de 587,6 mil. lei, a avut o evoluţie pozitivă în anul 2019 (+11%), spre deosebire de anii
2017-2018 când s-a înregistrat un trend descendent. Această evoluţie a fost condiţionată în primul
rând de creşterea portofoliului de credite.
Totodată baza de resurse în creştere şi rezerva de lichiditate au permis efectuarea
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plasamentelor care au adus un venit suplimentar considerabil. În acelaşi timp creşterea cheltuielilor
aferente dobânzilor a fost mai moderată datorită optimizării resurselor de finanţare ale Băncii prin
atragerea într-un volum mai mare a depozitelor la vedere pe parcursul anului 2019. Venitul net din
onorarii şi comisioane a contribuit la profitul băncii cu 303,9 mil. lei, fiind în creştere cu 6,6% faţă
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de anul precedent. Majorarea veniturilor s-a datorat creşterii volumului de operaţiuni şi tranzacţii
efectuate de către clienţii băncii, ca rezultat al creşterii numărului de carduri şi a numărului de
clienţi.

În componenţa cheltuielilor neaferente dobânzilor s-au majorat preponderent cheltuielile
din activitatea cu carduri, care au fost recuperate prin veniturile aferente activității cu carduri,
cheltuielile cu personalul (datorită majorării salariilor de funcţie pentru angajaţii băncii începând
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cu ianuarie 2019), au sporit contribuţiile pentru garantarea depozitelor (în rezultatul modificării
legislaţiei referitor la metoda de calcul a sumei supuse garantării). Dinamica ascendentă a
rezultatelor financiare ale băncii în anul 2019 se reflectă în indicatorii de eficienţă ai băncii.
Rentabilitatea activelor (ROA) la finele anului 2019 a constituit 3,67%, cu o creştere de 0,7 puncte
procentuale faţă de anul precedent. Rentabilitatea capitalului acţionar (ROE) în mărime de 23,12%
este cu 2,3 puncte procentuale peste nivelul anului precedent. Indicele eficienţei s-a majorat cu
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38,4 puncte procentuale şi a atins nivelul de 217,5%.

Figura 3.4. Rezultatele financiare ale băncii şi rentabilitatea
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Banca dispune de o funcție de administrare a riscurilor, reprezentată de Departamentul
riscuri bancare (DRB), care este o subdiviziune independentă a Băncii subordonată funcţional și
organizațional Vicepreşedintelui Comitetului de conducere al Băncii responsabil de aria riscuri,
cu raportare directă către Consiliul Băncii, Comitetul de administrare a riscurilor și Comitetul de
conducere al Băncii. Independența în activitatea subdiviziunii respective este asigurată prin
raportarea nemijlocită Consiliului Băncii.
BC „Moldindconbank” S.A. administrează riscul de lichiditate pentru toate activele și
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pasivele în monedă națională și în valută străină, inclusiv cele atașate la cursul valutei, din bilanțul
contabil și din afara bilanțului, precum și luând în calcul toate riscurile complementare. Obiectivul
principal al administrării riscului de lichiditate este asigurarea unei activități eficiente și durabile,
protejarea intereselor clienților și a capitalului băncii. La situația din 3.12.2019 Banca respectă
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limitele stabilite în scopul administrării riscului de lichiditate conform Politicilor privind
administrarea riscurilor semnificative. Profilul riscului de lichiditate calculat pe baza datelor de la
31.12.2019 se situează la un nivel ”redus” și se încadrează în apetitul la riscul de lichiditate al
Băncii.

La situația din 31.12.2019, profilul riscului de țară/transfer al Băncii este mediu. Pe parcursul
anului 2019 profilul riscului de țară/transfer s-a încadrat în limitele apetitului la risc (mediu-ridicat)
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stabilit în Politicile privind administrarea riscurilor semnificative ale Băncii.
Pe parcursul anului 2019, Moldindconbank a continuat să-şi mențină poziția de lider al

pieței cardurilor de plată. Cota băncii din totalul cardurilor aflate în circulație a constituit 37%, iar
numărul cardurilor emise a atins cifra de cca. 738 mii de carduri în circulaţie. De asemenea, Banca
şi-a menţinut poziţia de lider pe piața serviciilor de remiteri de bani. Cota de piaţă a băncii a

constituit 36%. Remarcăm pozitiv şi îmbunătăţirea calităţii portofoliului de credite: suma
creditelor neperformante a scăzut cu 38%, astfel încât cota creditelor neperformante în portofoliul
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de credite a constituit 11,7%, în scădere cu 9,3 p.p. Moldindconbank continuă să investească în
digitalizarea activității sale, prin lansarea soluțiilor de banking la distanță, ce oferă clienților
mobilitate, rapiditate și o experiență plăcută în gestionarea mijloacelor bănești, fără necesitatea de
a vizita oficiile Moldindconbank. În anul 2019, au fost implementate funcționalități noi în
sistemele: Web Banking, Mobile Banking şi www.transfer.md şi anume, a fost extins serviciul
Transfer P2P prin includerea posibilității transferurilor între cardurile diferitor sisteme de plăti
(Visa sau Mastercard).
În anul 2019, banca a continuat elaborarea și implementarea produselor aferente cardurilor,

revoluționare pe piața bancară din Republica Moldova, precum şi atragerea clienţilor noi. La
31.12.2019, numărul cardurilor emise a atins сса. 738 mii de carduri în circulaţie. La data de
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31.12.2019 cota băncii în totalul cardurilor aflate în circulație în Republica Moldova a constituit
36,7 la sută. Soldul resurselor atrase prin intermediul cardurilor persoanelor fizice la 31.12.2019 a
constituit 3,3 miliarde MDL şi s-a majorat cu cca. 25 la sută față de perioada corespunzătoare a
anului precedent.
Datorită desfășurării unui șir de promoții referitoare la activarea cardurilor, volumul
operațiunilor fără numerar pe teritoriul Republicii Moldova cu carduri emise de Bancă a crescut la
31.12.2019 cu cca. 54 la sută comparativ cu anul precedent, și a constituit cca. 3,5 miliarde MDL.
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Cota băncii a crescut de la 32,3 la sută (31.12.2018) până la 33,2 la sută (31.12.2019). Este
remarcabilă și creşterea cu 30,2 la sută sau cu 491 mil. MDL a achitărilor fără numerar peste hotare
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prin intermediul cardurilor emise de bancă.
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Figura 3.5. Evoluţia volumului de tranzacții fără numerar (mil. lei)
La 31.12.2019, numărul POS-terminalelor instalate a constituit 5 614 unităţi, iar numărul

bancomatelor a constituit 237 ATM-uri (inclusiv 68 CASH-IN). Bancomatele băncii cu
funcţionalitatea CASH-IN permit alimentarea cardului în 3 valute atât cu prezenţa cardului cât şi

fără card.

Cota alimentărilor conturilor de card în numerar prin intermediul bancomatelor CASH-IN

în numărul total al alimentărilor de carduri cu numerar a crescut de la 78,6 la sută (31.12.2018)
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până la cca 82,8 la sută (31.12.2019). Numărul total al transferurilor P2P pentru anul 2019 (inclusiv
prin alte posibilităţi: web-banking, mobilebanking şi bancomatele băncii) s-a majorat cu cca 44 la
sută comparativ cu anul 2018. Transfer P2P – transfer al banilor online, direct de pe cardul personal

pe orice alt card din lume (MasterCard sau VISA).
Clienții au posibilitatea de a efectua transferul prin mai multe canale disponibile:
− Web Banking;
− Mobile Banking;
− www.transfer.md;
− bancomatele Băncii.
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În bancă sunt implementate şi se află în continuă dezvoltare o gamă largă de produse
aferente cardurilor, inovative pe piaţa bancară din Republica Moldova:
− Serviciul “CASH-IN” şi “CASH-IN Cardless”,
− Aplicaţia ”Mobile-banking” şi ”Web-banking”,
− Serviciul 3D-Secure,
− Carduri Contactless,
− Serviciul Direct Transfer,
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− Serviciul Transfer P2P (inclusiv site-ul www.transfer.md),
− Pachet VIP Exclusiv, (carduri premium Visa Platinum, MasterCard Platinum,
MasterCard World Elite),
− SMS-notificări.

.M

− Serviciul „Cash by Code”, Cash-IN by Code.

În anul 2019, banca a implementat funcţionalităţi noi în sistemul de deservire la distanţă
Web Banking / Mobile Banking si www.transfer.md: Extinderea serviciului Transfer P2P prin
includerea posibilității transferurilor între cardurile diferitor sisteme de plăţi (Visa sau
MasterCard).

Realizând perspectivele şi oportunităţile de dezvoltare ale serviciilor electronice, banca
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acordă o importanţă majoră deservirii clienților la distanță.

Soluții de deservire la distanță oferite persoanelor fizice:
− Web-Banking - este serviciul la distanță prin care clienții pot administra toate conturile

de card, în orice timp al zilei și din orice colţ al lumii.
− Mobile Banking - aplicaţia mobilă care oferă acces rapid şi sigur la conturile de card,

direct de pe telefonul mobil, oriunde și oricând.

− SMS notificări - serviciu de informare a clienţilor prin intermediul mesajelor SMS
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expediate la telefonul mobil cu privire la tranzacţiile efectuate cu cardul şi pe contul de card.
Notificările se expediază la abonații tuturor operatorilor de telefonie mobilă din RM.
Soluții de deservire la distanță oferite persoanelor juridice:
− Web business - este un sistem de servicii bancare la distanţă ce oferă soluţia potrivită

pentru gestiunea contului;
− Mobile business - serviciu de informare şi gestionare a plăţilor de pe telefonul mobil.
− SMS business - serviciu de informare prin SMS-uri informative și e-mailuri detaliate,

expediate în timp real, de fiecare dată când anumite sume de bani intră sau sunt retrase din conturile
curente ale clientului.
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Internet Banking. Acest serviciu pus la dispoziţie de Moldindconbank SA oferă
persoanelor fizice şi juridice posibilitatea efectuării diverselor operaţiuni bancare prin intermediul
unui calculator cu conexiune Internet, indiferent de localizarea acestuia, şi a unui dispozitiv de
autentificare (Digipass 300). Accesul la acest serviciu este asigurat în tot timpul anului, 24 de ore
pe zi. Procesarea tranzacţiilor ordonate de client se face în concordanţă cu programul de
funcţionare al băncii.Utilizând Internet Banking, clienţii pot efectua plăţi prin ordine de plată de
compensare sau de trezorerie, pot transfera intrabancar sume între conturile proprii de card şi/sau
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curente, pot face plăţi valutare interne sau externe, pot vizualiza în orice moment soldurile
conturilor lor deschise la Moldindconbank, pot afla informaţii despre diversele cursuri valutare şi
dobânzi practicate de bancă. De asemenea, prin modulul eTax pot fi achitate datoriile către bugetul
local de către contribuabilii cu domiciliul in jurisdicţia Primăriilor ce au incheiate convenţii in
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acest sens cu Moldindconbank. În scopul asigurării unui înalt nivel de siguranţă, acest serviciu a
fost dezvoltat pe o infrastructură care respectă standardele internaţionale de securitate a
informaţiei. Din momentul conectării clientulului autorizat, orice schimb de date se va efectua sub
protocol securizat - SSL3, ce utilizează o cheie de criptare de 128 biţi (cea mai puternică existentă
pe piaţa în momentul actual) - şi un algoritm special. În plus, site-ul pentru acest serviciu este
asigurat şi garantat de firma Verisign, astfel încât clientul poate recunoaşte şi verifica cu uşurinţă
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autenticitatea acestuia. Moldindconbank pune la dispoziţia Clienţilor produsul Internet Banking,
oferind acestora posibilitatea efectuării de la distanţă, prin intermediul Internet-ului sau prin
conectare directă la serverul Băncii, a următoarelor operaţiuni:
-

transferuri de fonduri în lei/valută între conturile proprii sau în relaţia cu alte
persoane, în condiţiile legii;

-

informaţii despre conturile proprii (sold, rulaj, listare extras, etc.);

-

informaţii generale (curs valutar, istoric curs, etc.).
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Pentru utilizarea produsului Internet Banking şi efectuarea operaţiunilor specifice, Clientul

plăteşte băncii taxele şi comisioanele stabilite prin circularele Moldindconbank în vigoare. Plata
se va face la sfârşitul fiecărei luni, Clientul împuternicind Banca să reţină din contul său sumele
reprezentând contravaloarea acestora.
Pentru fiecare dispozitiv de autentificare solicitat de client, acesta va plăti o garanţie, care

se va păstra într-un cont de garanţii pentru care se va acorda dobândă la vedere. Valoarea acestei
garanţii va fi stabilită prin circularele băncii şi va fi afişată la sediile unităţilor teritoriale. La
înapoierea dispozitivului, garanţia va fi returnată clientului. Banca îşi rezervă dreptul de a modifica

nivelul taxelor şi comisioanelor în funcţie de costurile specifice produsului bancar oferit şi de
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evoluţia acestora pe piaţa bancară. Banca va afişa în locuri vizibile, la sediul unităţilor sale, nivelul
dobânzilor, taxelor şi comisioanelor.
În concluzie, Societatea pe acțiuni „Moldindconbank” este una dintre băncile importante
din punct de vedere sistemic, cu o gamă largă de produse, a cărei activitate se adresează atât
persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice. Succesul băncii se datorează în mare parte prezenței
unei echipe puternice de manageri care, pe lângă abilitățile organizatorice remarcabile, au o vastă
experiență bancară atât pe plan internațional, cât și pe plan intern.
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3.6. Activităţi de marketing. Poziţia pe piaţa interbancară.

În cadrul B.C. „Moldindconbank ” S.A. activitatea de MK este asigurată de către Secţia de
MK, care este subordonată Comitetului de direcţie. Funcţiile acestei secţii se compun din :

întocmeşte proiectul planului de acţiune de marketing corelat cu bugetul de venituri
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-

şi cheltuieli al băncii;
-

propune conducerii băncii obiective de reclamă şi publicitate la nivel local;

-

efectuează în permanenţa monitorizarea pieţei băncii locale.

Ca urmare a unur politici de marketing performante B.C. „Moldindconbank” S.A. se
poziţionează printre primele trei cele mai puternice bănci din Republica Moldova.
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În anul 2019, sectorul bancar autohton a înregistrat tendințe de revigorare și continuă calea

consolidării stabilității financiare, după perturbările înregistrate din ultimii ani. Astfel,
îmbunătățirea a fost realizată prin îmbunătățirea cadrului de guvernanță corporativă în bănci și
modernizarea reglementării activității bancare, inclusiv prin intrarea în vigoare la 4 aprilie 2019 a
noului regulament ce ține de cadrul de administrare a activității băncilor care are scopul să
îmbunătățească cadrul de reglementare și supraveghere bancară în special în domeniul gestionării
riscurilor.
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Principalele evoluții pozitive înregistrate în anul 2019, sunt: consolidarea fondurilor proprii,

creșterea activelor și portofoliului de credite, scăderea ponderii creditelor neperformante în
portofoliul de credite, sporirea profitului obținut și majorarea volumului depozitelor bancare.
Gradul de concentrare și gradul de lichiditate bancară se menține în continuare la un nivel înalt
fiind rezultatul politicii monetare promovate de BNM, care, în fond, are ca scop sterilizarea
excesului de masă monetară în vederea menținerii țintei inflaționiste, dar afectează capacitatea
băncilor de a credita.
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Tabelul 3.2. Indicatorii de concentrare a sectorului bancar, %
Nr. Denumirea Băncilor

Cota de piaţă după

Cota de piaţă după

Cota de piaţă după

valoarea activelor
(%)

valoarea creditelor
(%)

valoarea depozitelor
(%)

2018

2018

2019

2018

2019

35,3

29,4

29,7

2019
Bănci mari

1

BC "MOLDOVA -

28,5

28,6

35,1

D

AGROINDBANK" S.A.
B.C. "VICTORIABANK"
S.A.

17,1

16,2

10,2

10,1

18,5

16,8

3

BC „Moldindconbank”
S.A.

19,8

20,4

19,2

18,7

20,6

20,6

4

Mobiasbanca - OTP Group
S.A.

13,2

13,5

15,2

15,5

13,0

13,8
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2

Bănci medii

B.C. "EXIMBANK" S.A.

4,7

4,8

2,1

2,9

4,4

4,5

6

B.C. "ProCredit Bank" S.A.

4,5

4,4

6,2

6,2

1,7

2,6

7*

B.C. "ENERGBANK" S.A.

3,2

2,8

2,6

2,3

3,1

2,6

8

B.C. "FinComBank" S.A.

3,7

3,8

4,2

4,1

3,6

3,6
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5

Bănci mici

BCR Chişinău S.A.

2,1

2,6

2,2

1,8

1,7

2,6

10

B.C. "COMERTBANK"
S.A.

1,8

1,8

1,7

1,8

1,5

1,5

11

BC "EuroCreditBank" S.A.

1,3

1,3

1,4

1,4

1,1

1,2

Indicatorul HHI (puncte)

1747,9

1750,3

2007,8

2015,4

1858,5

1838,6

Indicatorul CR-4 (%)

78,6

78,7

79,7

79,6

81,5

80,9
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9

Mediul extern de marketing al unei instituții financiare este format în detrimentul entităților,

factorilor și forțelor care operează în afara organizației bancare. Este obișnuit să îl împărțiți întrun macro și micro-mediu extern. În caz contrar, în marketing sunt numiți mediul de marketing
îndepărtat și aproape. Macroambientul extern al marketingului bancar este reprezentat de factori
de natură geografică, științifico-tehnică, politică, economică, culturală, demografică și de altă
natură. Întreaga lor pluralitate determină condițiile generale pentru implementarea activităților
bancare. Microambientul extern al marketingului bancar include relațiile externe cu furnizorii,
concurenții, intermediarii de piață, clienții și alte audiențe de contact care sunt într-un fel interesate
de activitățile unei instituții financiare. În sfârșit, mediul de marketing intern al băncii, inclus și în
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categoria microambientului, caracterizează potențialul general de marketing al unei instituții de
credit. Compoziția sa include caracteristicile organizatorice de resurse ale băncii, elemente ale
mixului său de marketing, natura construcției proceselor manageriale și a altor elemente.
Succesul activităţii oricărei bănci, în mare măsură, este determinat de setul de operaţiuni pe care
aceasta le efectuează. Băncile ţărilor dezvoltate oferă clienţilor săi circa 300 tipuri de servicii.
Băncile din Republica Moldova, deocamdată, oferă un set mai restrâns de servicii – 70-150.
Pachetul de servicii oferite este, în ansamblu, este acelaşi pentru fiecare tip de agent economic.
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Dintre serviciile prestate pot fi evidenţiate: conturile curente şi produsele conexe, serviciile de
compensare interbancară. serviciile de împrumut, serviciile de afaceri, leasing, serviciile de
economisire şi investire (plasamente), serviciile executorilor sau administratorilor, serviciile
fiscale, de consultanţă, serviciile valutare şi de călătorie, serviciile bancare corporative, serviciile
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de asigurare, consulting, evaluare etc (tabelul 2.l).
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Tabelul 3.3. Produse şi servicii bancare prestate pe piaţa bancară din Republica Moldova
Servicii pentru populaţie
Servicii pentru agenţii economici
 Deschiderea şi deservirea conturilor
 Deschiderea şi deservirea conturilor în
monedă naţională şi străină;
 în monedă naţională şi străină;
 Plăţi în monedă naţională şi străină;
 Plăţi în monedă naţională şi străină;
 Efectuarea plăţilor prin sistemul
 Primirea depozitelor în monedă
naţională şi străină;
 "Client-Bancă";
 Acordarea creditelor;
 Operaţiuni de casă;
 Operaţiuni de schimb valutar;
 Primirea depozitelor în monedă
naţională şi străină;
 Emiterea şi gestionarea cardului
bancar;
 Acordarea creditelor în monedă
naţională şi străină;
 Emiterea instrumentelor de plată;
 Operaţiuni de convertire
 Operaţiuni de casă;
(cumpărare/vânzare a valutei);
 Servicii de păstrare în safeuri;
 Deschiderea şi confirmarea
 Transferuri rapide de numerar;
acreditivelor.
 Operaţiuni cu HV.
Sursa: elaborat de autor în baza paginilor web a băncilor comerciale
Banca ofera servicii destinate:
1. Servicii persoanelor juridice: Deschidere şi deservire a conturilor, Decontări şi

operaţiuni de casă, Operaţiuni valutare, Depozite, Credite, Operaţiuni documentare, Safeuri
bancare, Servicii electronice si la distanta.
2. Servicii persoanelor fizice: Deschidere şi deservire a conturilor, Decontări şi operaţiuni

de casă , Operaţiuni valutare , Depozite , Credite de consum , Transferuri băneşti , , Safeuri bancare
, Sistemul Internet-Banking , Sistemul Bank-OnLine
3. Servicii băncilor:

1.

Operaţiuni pe piaţa financiară:
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Vînzarea/cumpărarea valutei străine pe piaţa interbancară cu diferite condiţii de prestare.

3.

Creditarea băncilor – contractante

4.

Atragerea/plasarea mijloacelor băneşti la depozite în valutănaţională şi internaţională

5.

Operaţiuni documentare şi de finanţare a comerţului

6.

Acordarea creditului consorţial:

7.

Organizarea creditului.

8.

Participarea la sindicat.

9.

Serviciile Bancă-agent.
Sistemul de plăți
Instrumentele de plată fără numerar:



transferul de credit,



cardurile bancare,
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2.

Sistemul automatizat de plăţi interbancare:


sistemul de decontare pe bază brută în timp real (sistemul DBTR)



sistemul de compensare cu decontare pe bază netă (sistemul CDN)
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3.7. Responsabilitatea socială BC „Moldindconbank” S.A.

Responsabilitatea socială BC „Moldindconbank” S.A. respectă mediul şi societatea în care

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

ZA

provocări”, organizată de Casa Naţională de Asigurări Sociale.

BC „Moldindconbank” S.A. contribuie permanent la crearea unei vieţi mai bune a

persoanelor aflate în dificultate, susținând mai multe persoane fizice. La acest capitol putem
menţiona şi Centrul de Reabilitare şi Sprijin pentru copii şi tineret cu handicap mintal şi fizic
„Paradis” pentru care s-a alocat ajutor material pentru desfăşurarea Caravanei de Crăciun.
Finanțarea proiectelor de responsabilitate socială face parte din strategia și tradiția BC
„Moldindconbank” S.A., menită să dezvolte parteneriate de succes cu impact benefic pentru
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întreaga comunitate.
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CAPITOLUL IV: ANALIZA ACTIVITĂŢII ECONOMICE EXTERNE
4.1. Mediul intern
Pentru Moldindconbank, anul 2019 a fost un an marcat de reîntregirea componenței
acționarilor şi încheierea cu succes a celei mai complicate perioade din istoria Băncii legată de
transparentizarea acționarilor. Acest fapt a fost determinat de procurarea pachetului majoritar de
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acţiuni - 77.63% din capitalul social al Băncii de către investitorul european „DOVERIE UNITEDHOLDING AD”, care şi-a propus să dezvolte strategia unei bănci eficiente, transparente și
inovative prin sporirea competitivităţii și calităţii serviciilor oferite clienților săi. BC
„Moldindconbank” S.A. a continuat să activeze în cadrul regimului de intervenţie timpurie instituit
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de către Banca Naţională a Moldovei (BNM) până la finele anului 2019.

Intervenţia timpurie a încetat la 10.02.2020 prin decizia unanimă a Comitetului executiv al
BNM, fiind totodată restabilită pe deplin funcționalitatea organului de conducere statutar.
Consiliul băncii a devenit funcțional la 2 decembrie 2019, iar Comitetul de conducere la 11
februarie 2020. Regimul de intervenție timpurie a fost instituit de BNM pe 20 octombrie 2016, în
contextul chestiunii transparenței acționariatului. În cei peste 3 ani de intervenție timpurie, activele
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Băncii s-au majorat cu 28%, până la 18,4 miliarde lei, concomitent îmbunătățindu-se și calitatea
lor, activele neperformante au înregistrat în anul 2019 o diminuare de 748,8 mil. lei, sau 35,6%, și
455 mil. lei mai puțin față de anul 2016. Cât privește profitul net al băncii, acesta a însumat 678,4
mil. lei la situația din 31.12.2019, depășind rezultatul înregistrat la sfârșitul anului 2018 cu 35,6%.
La fel, decizia de ridicare a regimului de intervenție timpurie, potrivit BNM “a fost

determinată de faptul că banca și-a perfecționat actele normative interne și sistemul de control
intern, a sporit nivelul de transparență a acționariatului și a obținut rezultate prin respectarea
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măsurilor de supraveghere a activității de creditare prescrise de Banca Națională”.
Astfel, în cei peste trei ani de intervenție timpurie, a fost asigurată stabilitatea financiară și

menținerea cotei de piață a BC „Moldindconbank” S.A. Între timp, aceasta și-a consolidat poziția
în clasamentul celor mai rentabile și eficiente bănci din Republica Moldova, devenind o instituție
financiară atractivă pentru clienți, parteneri și investitori.
4.2. Funcţiile Direcţiei Relaţii Externe

Direcţia Relaţii Externe este o structură funcţional subordonată Departamentuui

Trezorerie, subordonată Preşedintelui Comitetului de Conducere al Băncii şi nemijlocit
Vicepreşedintelui Comitetuui de Conducere al Băncii responsabil de administrarea şi gestionarea
activităţii Departamentului Trezorerie.
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Sarcinile Direcţiei Relaţii Externe sunt:


Atragerea resurselor de la instituţiile financiare internaţionale şi gestiunea lor;



Stabilirea relaţiilor de corespondenţă şi deschiderea conturilor corespondente (NOSTRO,
LORO) în scopul derulării decontărilor internaţionale ale Băncii şi clienţilor săi;



Implimentarea şi administrarea sistemelor de transferuri băneşti rapide pentru plăţile
persoanelor fizice;



Organizarea activităţii punctelor de schimb valutar ale Băncii în conformitate cu actele
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normative interne şi ale BNM;

Administrarea activităţii Băncii în domeniul operaţiunilor cu cecuri de călătorie,
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nominative şi Tax Free.

4.3. Mediul extern

Băncile care operează pe piața bancară a Republicii Moldova sunt bine capitalizate și au
suficiente lichidități pentru a rezista cu succes acestei perioade de criză și a-și deservi în continuare
clienții, spune Banca Națională a Moldovei, care se arată sigură de faptul că băncile nu se pot
prăbuși acum ca cele trei instituții care au fost devalizate în anul 2015 – „Banca de Economii”,
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„Banca Socială” și „Unibank”.

„Actualul sistem bancar se deosebește foarte mult de ceea ce a fost în urmă cu trei ani, fiind

unul puternic, robust, sănătos și transparent. În scopul protejării intereselor deponenților şi

asigurării stabilității sistemului bancar, BNM asigură în continuare consolidarea supravegherii
prudențiale a băncilor din Republica Moldova.

„În condițiile stării de urgență, BNM asigură operarea fără întrerupere și pune la dispoziția

băncilor licențiate instrumentele necesare în sprijinul continuității operaționale din sistemul
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bancar. Sistemele de raportare folosite de bănci pentru mecanismele de supraveghere bancară
funcționează în regim normal și eficient. Banca Națională menține permanent comunicarea cu
băncile licențiate pentru a asigura în continuare stabilitatea și siguranța sectorului bancar”
Cele 11 bănci din Republica Moldova au obținut în anul 2019 un profit record de circa 2,26

miliarde lei (circa 115 milioane de euro), în creștere cu 55,5% față de anul 2018
Aproape jumătate din profitul băncilor provine din diferențele de curs de schimb (leu și

alte valute).

Ca și în anii precedenți cele mai mare profituri le-a înregistrat Moldova Agroindbank –

703,6 milioane lei, cu 32,4% mai mult decât rezultatul din 2018.
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La mică distanță mică pe poziția a doua se află Moldindconbank cu un profit de peste 678
milioane lei, cu 35,6% mai mare ca în 2018.
Pe locul trei se află Victoriabank, care a majorat profitul său de șapte ori, până la 301,2
milioane de lei.
Cele 11 bănci ale Republicii Moldova prestează o gamă diversă de servicii bancare, prin
intermediul filialelor şi reprezentantelor amplasate pe întreg teritoriul republicii. Fiecare bancă
doreşte să fie cât mai aproape de clientul sau efectiv său potenţial, pentru a le satisface nevoile
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într-o manieră comodă pentru ei şi în condiţii de profitabilitate pentru ea. Pe lângă reţeaua extinsă
de filiale, băncile sunt prezente activ în reţeaua comercială, în cinematografe, în cluburi distractive,
în cluburi sportive, în restaurante, cafenel şi baruri, în hotele şi complexe hotelier-turistice, în
agenţii de turism, în magazine, centre comerciale şi supermarket-uri, în centre de studii şi
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educaţionale, în librării şi servicii poştale, în staţii de alimentare cu petrol; au instalat un şir de
bancomate atât cu regim de lucru după grafic, cât şi non-stop. În general, clientul se deplasează la
filiala/reprezentanta aleasă cu documentele necesare, iar personalul bancar îl deserveşte prin
acordarea consultantei, perfectarea documentelor necesare, încasări şi plăti etc. în dependenţă de
tipul de serviciu solicitat.

Banca are dreptul sa inchida contul clientului ca persoana fizica, in conformitate cu decizia
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persoanelor autorizate ale Bancii, respectiv din lipsa in cont a mijloacelor banesti, in decurs de 6
luni consecutiv. Banca inchide contul Clientului in baza cererii depuse de acesta dupa indeplinirea
tuturor obligatiunilor reciproce cu privire la cont.

Situaţia macroeconomică. În anul 2019 economia Republicii Moldova a continuat să

crească în pofida instabilității politice, reducerii remitenţelor cetățenilor plecați peste hotare şi
dependenţei de împrumuturile și ajutoarele acordate de partenerii externi. Creşterea economică de
3,6% a fost susţinută de cererea internă sporită impulsionată de creşterea salariilor şi pensiilor, dar
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şi de investiţiile publice în contextul alegerilor, aceste surse nefiind sustenabile pe termen lung.
Cele mai dinamice sectoare au fost construcțiile, comerţul cu ridicata și industria. Comerţul
exterior şi-a temperat esenţial creşterea. După trei ani de recolte bune, contribuția agriculturii la
creşterea produsului intern brut a fost negativă
Rata inflației anuale (pentru ultimele 12 luni) în luna decembrie 2019 a constituit 7,5%,

esențial peste nivelul ţintă a inflaţiei stabilite de Banca Națională a Moldovei (5% +/-1,5 puncte

procentuale), inclusiv la produse alimentare – 12,4%, mărfuri nealimentare – 5,2% şi servicii
prestate populaţiei – 3,5%.
Exporturile și importurile şi-au temperat creşterea. În anul 2019 exporturile s-au
majorat cu 2,7%, iar importurile - cu 1,4%. Soldul negativ al balanţei comerciale a constituit 3063
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mil. USD, faţă de 3 054 mil. USD în anul 2018. Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în
anul 2019 a constituit 47,6%, fiind mai mare cu 0,6 puncte procentuale decât cel înregistrat în anul
precedent.
Investiţiile s-au majorat cu 9,4%. În ianuarie-decembrie 2019 volumul investiţiilor în
active imobilizate a însumat peste 27,8 miliarde MDL. Au fost efectuate investiții majore în
sectorul construcțiilor, fapt ce a asigurat mai mult de jumătate (63%) din creșterea investițiilor
totale. Investiţiile s-au majorat preponderent din contul mijloacelor proprii ale investitorilor, care
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au crescut cu 8,2p.p. faţă de anul precedent determinate de creșterea veniturilor publice, precum
și apariția premiselor pentru înviorarea creditării economiei naționale.

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

dubios și compromis) în totalul creditelor, conform standardelor Băncii Naţionale a Moldovei, sa diminuat cu 4,1 puncte procentuale față de finele anului 2018, constituind 8,5 la sută la
31.12.2019. Indicatorul menționat variază de la o bancă la alta, valoarea cea mai mare constituind
17,9 la sută. Băncile au menținut indicatorii lichidității la un nivel înalt. Astfel, valoarea
indicatorului lichidităţii pe termen lung (principiul I al lichidităţii) a constituit 0,72(limita ≤1),
fiind la acelaşi nivel precum la finele anului 2018. Lichiditatea curentă pe sector (principiul II al

39

lichidităţii) s-a diminuat cu 4,0 puncte procentuale, constituind 50,65 la sută (limita ≥20%), astfel
mai mult de jumătate din activele sectorului bancar sunt concentrate în active lichide.
Capitalul băncilor pe parcursul anului 2019 s-a majorat cu 15,3 la sută (2,2 mlrd. MDL),
constituind 16,4 miliarde MDL. Creșterea capitalului băncilor a fost determinată, în principal, de
obținerea profitului în valoare de 2,3 miliarde MDL. La situația din 31.12.2019 fondurile proprii
au constituit 11,5 miliarde MDL, rata fondurilor proprii totale pe sectorul bancar a înregistrat
valoarea de 25,3 la sută sau cu 1,3 p.p. mai puţin comparativ cu 31.12.2018. Toate băncile au
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respectat limita reglementată, aceasta variind între 19,2 la sută și 52,0 la sută. La 31.12.2019,
profiturile înregistrate de băncile din sistemul bancar al Republicii Moldova au însumat 2,3
miliarde MDL și comparativ cu perioada similară a anului precedent s-au majorat cu 55,5 la sută.
şi respectiv 14,6%.
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La 31.12.2019, rentabilitatea activelor (ROA) şi rentabilitatea capitalului (ROE) au constituit 2,5%

4.4. Operaţiunile valutare
B.C. „Moldindconbank” deserveşte atît persoane fizice, cît şi pe cele juridice. Persoanele
juridice pot efectua plăţi peste hotare numai prin virament, însoţite de documentele ce confirmă
necesitatea efectuării acestor plăţi. Deasemenea persoanele juridice pot să cumpere valută
străină , numai pentru efectuarea plăţilor permise din străinătate şi în cazul rambursării creditelor
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în valută. Banca stabileşte cursurile de vînzare-cumpărare a valutei în tranzacţiile cu persoanele
juridice, cursurile pot fi unice pentru toţi clienţii sau individuale în funcţie de valoarea tranzacţiei,
diferenţa dintre cursul de cumpărare şi cursul de vînzare constituie comisionul băncii, lista acestor
cursuri este accesibilă pentru clienţi. Cursul de cumpărare se stabileşte zilnic printr-o poziţie
semnată de conducătorul băncii şi se legalizează prin ştampila băncii. Cumpărarea sumelor ce
depăşeşte valoarea de 50,000 de dolari SUA se efectuează cu permisiunea BNM, iar la vînzarea
valutei străine persoanelor fizice nu li se eliberează permisiunea de a scoate valuta peste hotare.
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Pentru prevenirea spălării banilor în cazul în care suma tranzacţiei este de cel puţin 50,000

lei moldoveneşti (conform cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valuta străină stabilit de
Banca Naţională a Moldovei, valabil pentru ziua efectuării operaţiunii), indiferent de faptul că,
tranzacţia se efectuează printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni casierul va face
identificarea şi verificarea identităţii persoanei fizice.
În cazul efectuării unor operaţiuni de schimb valutar a unei sume mai mari de 500 de dolari

SUA, persoanele fizice trebuie să prezinte actul de identitate în scopul combaterii spălării banilor.
Pentru ca bancă să poată deschide case de schimb valutar, banca printr-un aviz în scris

comunică BNM hotărîrea cu trei zile înainte de a deschide casa de chimb valutar. Avizul va
conţine: sediul casei de schimb valutar; dotarea tehnică şi documentară, care trebuie să corespundă
cerinţelor stabilite de BNM; asigurarea serviciului de pază.
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4.5. Operaţiunile de facilitare a comerţului internaţional

Pentru facilitarea comerţului internaţional banca oferă pentru clienţii săi aşa zisele
operaţiuni de decontare.
Decontarea este o operaţiune economică confirmată documentar, care constă în executarea
plăţii contravalorii bunurilor şi serviciilor primite sau livrate prin intermediul diferitelor tehnici de
plată, sau virarea cu titlu gratuit a unor mijloace băneşti cu destinaţie special.
între băncile comerciale şi clienţii acestora.
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Decontările bancare - reprezintă relaţiile privind transferul de fonduri şi plăţile apărute
Toate transferurile şi decontărie se efectuează în baza sistemului SWIFT (Society for

Worldwide Interbank Financial Telecommunication - organizaţie care efectuează transferuri
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electronice de fonduri între bănci din ţări diferite.)

Transferul prin sistemul SWIFT constituie o tehnică computerizată de transmitere a
mesajelor. Sistemul SWIFT este practic o reţea de comunicaţii prin intermediul căreia sunt transmise
informaţii, în baza cărora se pot efectua plăţi de la o bancă la alta, se derulează tranzacţii cu devize,
sunt vehiculate informaţii aferente operaţiunilor de incaso, acreditiv, se corelează conturi etc.
Formele de decontari internaţionale utilizate de BC „Moldindconbank” SA sunt
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următoarele:


acreditivul documentar;



incaso-ul documentar;



scrisoarea de garanţie bancară.

Acreditivul documentar este un instrument de plată de care comerţul internaţional nu s-ar

mai putea dispensa în zilele noastre. El permite punerea la dispoziţie şi apoi plata unei sume date
atât timp cât sunt respectate condiţiile stabilite în prealabil. El poate de asemenea servi finanţării
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exporturilor.

În cazul incaso-ului documentar banca exercită funcţia de agent fiduciar şi de

intermediar între exportator şi importator. Ea îi prezintă importatorului, la instrucţiunile
exportatorului sau ale băncii sale, documentele care dovedesc expediţia unei mărfi sau efectuarea
unei prestaţii, şi încasează în schimb suma care i se datorează sau un efect de schimb acceptat.
Garanţia bancara reprezintă un angajament irevocabil asumat de o bancă de a plăti o sumă

în cazul în care un terţ nu îşi respectă obligaţiile de livrare de marfa, prestare de servicii sau de
plată. Garanţia constituie un angajament prin ea însăşi, independent de contractul încheiat între
creditor şi debitor.

41

4.6. Operaţiuni cu cecuri
Diversitatea în domeniul deservirii cecurilor în valute străine a contribuit la consolidarea
poziţiei de lider pe acest segment al pieţei. BC „Moldindconbank” S.A. comercializează şi aceptă
spre încasare cecuri de călătorie în dolari SUA şi EURO emise de companiile străine, inclusiv
American Express, care constituie o modalitate sigură şi comodă de plată, de transportare şi
păstrare a valutei.
De asemenea, Banca încasează cecuri nominative în diferite valute şi emite cecuri
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nominative în dolari SUA şi EURO, care pot fi utilizate pentru efectuarea atît a plăţilor comerciale,
cît şi a celor necomerciale.

Începînd cu anul 2003 şi pînă în prezent, Moldindconbank continuă să fie agentul exclusiv
a Companiei Tax Free Global Blue, pe teritoriul Republicii Moldova. Prin acceptarea cecurilor
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Tax Free, Banca oferă clienţilor rambursarea sumei taxei pe valoarea adăugată, pentru mărfurile
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procurate peste hotare în centrele comerciale din reţeau „Tax Free Shopping”.
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CONCLUZII
În urma petrecerii practicii la sediul central al BC ’’ Moldindconbank’’ S.A. am analizat
organizarea evidenţei şi petrecerii operaţiunilor valutare, activatatea externă, precum şi cele de
analiza a activităţii economice a băncii.
Fiecare secţie îşi are conducătorul său şi are împărţite volumul lucrului conform locurilor
de muncă.
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Sediul Central al BC ’’ Moldindconbank’’ S.A. dirijează şi coordonează activitatea
filialelor şi agenţiilor pe care le subordonează. Filialele îndeplinind funcţia de atragerea cât mai
cantitativă a clienţilor avându-se în vedere şi capacitatea acestora, stăruinţa de a îndeplini cerinţele
financiare ale clientului, după măsura accesibilă oferirea soluţiilor cât mai eficiente pentru fiecare
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client în parte, în dependenţă de necesităţile sale.

Fiecare secţie a sediului se conduce de acte legislative, interne bancare, de cărţi tehnologice
pentru lucrul în programele computerizate precum şi de codul de etică a lucrătorilor. În această
perioadă am avut posibilitatea să ajut la:
-

Perfectarea

contractelor

de

împrumuturi,

rapoartele

financiare

conform

reglementărilor legislaţiei Republicii Moldova;

Am luat cunoştinţă cu modul de pregătire către semnare a Acordului Nou de
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-

Împrumut;

-

Tot în această perioadă am luat cunoştinţă cu multe lucruri interesante. Am lucrat cu
mapa dosarelor juridice ale conturilor NOSTRO şi LORO;

-

Am luat cunoştinţă cu noţiuni precum – rechizite, standarde de plata.

-

am ţinut discuţii cu membrii direcţiei relaţii externe, referitor la reglementarea
valutară precum şi tehnica transferurilor băneşti rapide pentru persoane fizice;
Perfecţionarea aptitudinilor de limbă engleză de afaceri (corespondenţa în engleză,
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-

contracte în engleză, etc);

-

Analizarea bazelor reglementării valutare;

-

Analizarea minuţioasă a operaţiunilor cu cecuri.

Moldindconbank a reuşit în cei 25 ani de existenţă să îşi consolideze un portofoliu extins

de peste 800 mii de clienţi, care aparţin celor mai diverse categorii de consumatori: companii mari,
întreprinderi mici şi mijlocii, întreprinzători privaţi, salariaţi, elevi, studenţi sau pesionari.
Cadrul guvernanței corporative a Băncii este în conformitate cu legislaţia în vigoare,

recunoaște drepturile tuturor părților interesate (acționari, investitori, clienți, parteneri de afaceri,
salariați și organul sindical, autorități de supraveghere și control, alte bănci, societate civilă etc.),
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stabilite prin lege sau prin acorduri mutuale și încurajează cooperarea activă între Bancă şi acestea
pentru crearea de plusvaloare afacerii, locuri de muncă, precum și stabilitate financiară Băncii.
De asemenea, Banca își afirmă permanent angajamentul faţă de respectarea drepturilor
omului prin furnizarea de produse și servicii de înaltă calitate şi conforme cu prevederile cadrului
legal. Banca recunoaște efectele negative pe care frauda, corupţia şi mita le pot avea asupra
activităţii sale (prejudicii financiare şi non-fiannciare) şi întreprinde măsuri privind prevenirea și
combaterea acestor flagele în cadrul Băncii. Elementele de prevenire vizează punerea în aplicare
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a unui sistem solid de control intern şi activități de dezvoltare a unei culturi corporative, care să
contribuie la sporirea gradului de conştientizare a riscurilor şi a consecinţelor actelor de fraudă și
corupție de către toţi salariații şi de către organul de conducere al Băncii. Astfel, în cadrul Băncii
a fost elaborată şi se implementează Politica antifraudă şi anticorupţie, conform căreia Consiliul
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Băncii promovează toleranţă zero faţă de orice tip de fraudă şi de corupție și determină salariații
Băncii să activeze permanent cu prudenţă, onestitate, demnitate şi să nu facă abuz de poziţia
încredinţată. Comitetului de conducere îi revine rolul de supraveghere eficientă a activităţilor
derulate, transparenţă în deciziile luate şi adoptarea unui comportament ireproșabil.
Sistemul informațional al băncii este în creștere și dezvoltare continuă, cu sisteme moderne
de virtualizare, agregare, stocare, redundanță și scalabilitate pentru a asigura dezvoltarea continuă
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a proceselor de business conform strategiei de dezvoltare a băncii. Banca deține două data centre,
unul de bază și altul de rezervă, realizate conform celor mai bune practici în domeniu care asigură
confidențialitatea, disponibilitate și integritatea sistemelor inclusiv pentru asigurarea continuității
afacerii. Banca este licențiată în sistemele de plăți VISA și Mastercard cu statutul de membrul
principal și deține propriul centrul de procesare al cardurilor, bazat pe tehnologiile companiei
OpenWay. Centrul de procesare deservește la moment cca 738 000 de carduri, 5 614 POSterminale și 237 de ATM-uri. Centrul de procesare este auditat anual conform standardelor PCI-
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DSS. Banca este lider incontestabil pe segmentul ATM în Republica Moldova fiind prima bancă
care a implementat ATM Cash-in inclusiv multivalutar, unica bancă care a implementat tehnologii
cash by code și transfer p2p la bancomate.
Centrul de procesare deservește clienții oferindu-le un spectru larg de servicii aferente cum

ar fi: issuing, acquiring, e-commerce, 3D Secure, SMS notificare, p2p prin intermediul VISA
Direct și MasterCard MoneySend și sisteme de deservire la distanță performante. Sistemele de
deservire la distanță ale băncii sunt destinate atât clienţilor băncii și clienților altor bănci din

Republica Moldova. Banca deține sisteme unice în deservirea la distanță a plăților prin intermediul
sistemelor de remiteri de bani și conlucrează în acest domeniu cu 8 sisteme. Sistemele de deservire

la distanță a persoanelor fizice sunt destinate inclusiv pentru dispozitive mobile oferind soluții pe
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platformele Android și Ios. Funcționalitățile sunt unice pentru Republica Moldova și per general
banca este un promotor al trendurilor de dezvoltare a tehnologiilor în domeniul deservirii la
distanță a persoanelor fizice.
Sistemele de deservire la distanță ale băncii permit achitarea facturilor către sute de
prestatori de servicii din Republica Moldova și deservesc deja peste 49 la sută din numărul total
de plați aferente efectuate în bancă
Anul 2019 a marcat începutul unei noi etape în dezvoltarea Moldindconbank, odată cu

D

achiziţionarea pachetului majoritar de acţiuni de 77.63% din capitalul social al Băncii de către
investitorul european „DOVERIE UNITED-HOLDING AD”, care și-a propus să dezvolte
strategia unei Bănci eficiente, transparente și inovative. Tranzacţia a însemnat reîntregirea
componenţei acţionarilor şi încheierea cu succes a celei mai complicate perioade din istoria Băncii

.M

legată de transparentizarea acţionarilor. Din punct de vedere financiar, anul 2019 a fost un an bun,
iar indicatorii financiari obţinuţi prezintă o bancă bine poziţionată şi eficientă. Astfel,
Moldindconbank, şi-a păstrat ferm locul secund pe piaţa bancară autohtonă, cu o cotă de cca. 1920 la sută din piaţă după diferiţi indicatori de volum. Activele totale ale Băncii au atins valoarea
de 18,4 miliarde lei (+11,8%), portofoliul total de credite a constituit 7,5 miliarde lei (+11,3%), iar
portofoliul total de depozite a constituit 14,1 miliarde lei (+7,6%). Profitul net al Băncii la sfârşitul

ZA

anului 2019 a însumat o cifră record de 678,4 mil. lei (+35,6%). Dinamica ascendentă a rezultatelor
financiare obţinute în anul 2019 se reflectă în indicatorii de eficienţă, la care Banca este lider al

sistemului bancar autohton. Rentabilitatea activelor (ROA) a constituit 3,7%, cu o creştere de 0,7
p.p. faţă de anul precedent, iar rentabilitatea capitalului acţionar (ROE) a constituit 23,1% şi este
cu 2,3 p.p. peste nivelul anului precedent.

Noua viziune a băncii pentru anul 2021 prevede orientarea dinamică a întregii activităţi

spre client, creşterea ponderii segmentelor de clientelă medii şi de vârf şi fidelizarea acestora.

TE

Pentru îndeplinirea cu succes a acestor obiective este în curs de elaborare o strategie de gestionare
a relaţiei cu clienţii şi de îmbunătăţire a calităţii serviciilor oferite, axată pe patru principii
fundamentale: informarea corectă şi transparentã a clienţilor, stimularea comunicării acestora cu
banca, corelarea programelor de dezvoltare a produselor şi serviciilor băncii cu necesităţile
clienţilor şi implicarea întregului personal în procesul de creştere a calităţii.
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