
 

 

Anexa nr.1 
la Regulamentul cu privire la  

licenţierea băncilor nr.23/09-01  
 

Exigenţe la cererea pentru primirea licenţei privind desfăşurarea 
activităţilor financiare  

I. Forma cererii 

Cererea se întocmeşte şi se semnează de către fondatorii băncii. Cererea şi pachetul de documente se 
prezintă Băncii Naţionale a Moldovei în limba de stat a Republicii Moldova, iar în cazul în care cererea 
şi pachetul de documente sunt întocmite într-o limbă străină, acestea se prezintă în original, cu anexarea 
traducerii în limba de stat a Republicii Moldova, autentificate/legalizate conform legislaţiei. 
(Modificat prin Hot. CA nr.35 din 15.02.07) 

II. Persoana împuternicită 

Solicitantul va numi două persoane de contact care se vor afla în mun.Chişinău pe perioada examinării 
cererii, indicînd următoarele date: numele, locul de muncă, funcţia ocupată, adresa de contact, 
telefonul/fax. 
(Modificat prin Hot. CA nr.35 din 15.02.07) 

III. Informa ţia necesară pentru prezentarea cererii exhaustive: 
1. Procesul-verbal al adunării de constituire a acţionarilor privind organizarea băncii, în care trebuie 

să fie indicate numele acţionarilor prezenţi la adunare şi a persoanelor invitate (pentru persoane 
juridice se indică funcţia deţinută). Ordinea de zi a adunării trebuie să cuprindă informaţia: 

a. cu privire la organizarea băncii, 
b. cu privire la mărimea capitalului, care se preconizează de introdus şi numărul acţiunilor, 

preconizate pentru emisiune, 
c. cu privire la aprobarea statutului şi regulamentelor interne ale băncii, 
d. cu privire la alegerea consiliului băncii, 
e. cu privire la alegerea comisiei de cenzori a băncii, 
f. cu privire la alegerea organului executiv al băncii. 

(Introdus prin Hot. CA nr.254 din 30.09.99) 
(Modificat prin Hot. CA nr.91 din 12.04.12) 

2. Contractul de societate privind organizarea băncii, în care se reflectă caracterul băncii, se indică 
mărimea capitalului, care se preconizează de introdus, tipurile de acţiuni, datele de identificare ale 
tuturor acţionarilor-fondatori cu indicarea cotei lor de participare anunţate în procente şi sumă, 
responsabilitatea părţilor pentru îndeplinirea hotărârilor adoptate şi organele care soluţionează 
conflictele apărute în legătură cu contractul dat. Contractul de societate trebuie să fie întocmit în 
conformitate cu art.33 din Legea privind societăţile pe acţiuni. 

3. Statutul băncii, aprobat de adunarea de constituire a acţionarilor. Statutul se întocmeşte în limba 
de stat a Republicii Moldova în conformitate cu prevederile din anexa nr.5. 

(Modificat prin Hot. CA nr.35 din 15.02.07) 
(Modificat prin Hot. CA nr.91 din 12.04.12) 
 
4. Regulamentele interne în conformitate cu articolul 17(2) al Legii instituţiilor financiare. 
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5. Persoana care intenţionează să deţină acţiuni ale băncii, trebuie să prezinte informaţia menţionată 
mai jos. Conform definiţiei date la articolul 3 al Legii instituţiilor financiare, “persoană" - este 
persoana fizică sau juridică, asociaţie sau grup de persoane acţionând concertat, înregistrate ca 
atare sau nu. 

 (Modificat prin Hot. CA nr.218 din 11.08.2016, în vigoare 26.08.2016) 

 A. Persoanele fizice prezintă: 

(1)  informaţia cu privire la nume, domiciliu, 
(2)  date din paşaport, sau date din buletinul de identitate, (sau codul fiscal), 
(3) cota anunţată de participare în capitalul băncii - numărul acţiunilor subscrise, preţul de 

cumpărare pentru fiecare acţiune, preţul total de cumpărare şi cota finală de participare în 
capitalul băncii în procente, 

(4) locul de muncă în prezent şi funcţia ocupată, 
(5) participarea ca membru în societăţi pe acţiuni, societăţi cu răspundere limitată şi alte organizaţii 

economice, 
(6) confirmare scrisă, precum că plata pentru acţiuni va fi efectuată numai din mijloace băneşti, 
(7) specimenul de semnătură. 
(8) sursa şi mărimea mijloacelor utilizate pentru procurarea acţiunilor băncii. În cazul în care este 

necesară vânzarea activelor, de prezentat informaţie detaliată, 
(9) lista persoanelor afiliate persoanei fizice (conform definiţiei date la articolul 3 din Legea 

instituţiilor financiare şi ţinînd cont de definiţia din reglementările Băncii Naţionale aferente 
tranzacţiilor băncii cu persoanele sale afiliate) cu indicarea următoarelor date: criteriul de 
afiliere, în cazul persoanei juridice - denumirea, sediul, numele conducătorilor, cotele de 
participare în capitalul societăţii comerciale (denumirea societăţii comerciale, ţara de reşedinţă 
şi valoarea cotei), iar în cazul persoanei fizice - numele, prenumele, adresa de la domiciliu, 
locul de muncă şi funcţia ocupată, cotele de participare în capitalul societăţii comerciale 
(denumirea societăţii comerciale, ţara de reşedinţă şi valoarea cotei). 

(10) declarația privind existența sau lipsa activității concertate a persoanei fizice, care are intenția de 
a dobîndi o cotă de participare în capitalul social al băncii, conform anexei nr.1 din 
Regulamentul cu privire la calculul drepturilor de vot şi înregistrarea transferului dreptului de 
proprietate asupra acţiunilor băncilor. 

(P.(8) introdus prin Hot. CA nr. 32 din 15.02.99) 
(P.(9) introdus prin Hot. CA nr.35 din 15.02.07) 
(Modificat prin Hot. CA nr.171 din 11.09.08) 
(Modificat prin Hot. CA nr.91 din 12.04.12) 
(Modificat prin Hot. CA nr.107 din 30.05.13) 
(P. (10) introdus prin Hot. CA nr.218 din 11.08.2016, în vigoare 26.08.2016) 

B. Persoanele juridice prezintă: 

(1) informaţia cu privire la denumire şi sediu, 
(2) numărul contului bancar şi banca în care se deserveşte, cu excepţia cazului în care solicitantul 

este o bancă, 
(3) cota anunţată de participare în capitalul băncii - numărul acţiunilor subscrise, preţul de 

cumpărare pentru fiecare acţiune, preţul total de cumpărare şi cota finală de participare în capitalul 
băncii în procente, 

(4)   lista persoanelor afiliate persoanei juridice (conform definiţiei date la articolul 3 din Legea 
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instituţiilor financiare şi ţinînd cont de definiţia din reglementările Băncii Naţionale aferente 
tranzacţiilor băncii cu persoanele sale afiliate) cu indicarea următoarelor date: criteriul de afiliere, în 
cazul persoanei juridice - denumirea, sediul, numele conducătorilor, cotele de participare în capitalul 
societăţii comerciale (denumirea societăţii comerciale, ţara de reşedinţă şi valoarea cotei), iar în cazul 
persoanei fizice - numele, prenumele, adresa de la domiciliu, locul de muncă şi funcţia ocupată, cotele 
de participare în capitalul societăţii comerciale (denumirea societăţii comerciale, ţara de reşedinţă şi 
valoarea cotei).  
În cazul în care persoana juridică este o bancă, aceasta va prezenta informaţia privind:  

- lista acţionarilor/asociaţilor ce posedă 5% sau mai mult în capitalul social al băncii solicitante, 
sediul şi ţara de reşedinţă a acestora, valorile cotelor deţinute. În cazul în care cota deţinută de către 
acţionarii/asociaţii în capitalul băncii solicitante reprezintă controlul în capitalul acesteia se prezintă şi 
informaţia pentru persoanele care deţin controlul în capitalul acţionarilor/asociaţilor băncii solicitante 
(denumirea, ţara de reşedinţă, valoarea cotei);  

- numele, prenumele şi funcţia ocupată a membrilor consiliului, organului executiv, comisiei de 
cenzori ai băncii solicitante cu indicarea societăţilor comerciale în capitalul cărora aceştia deţin 
controlul (denumirea şi sediul societăţii, valoarea cotei);  

- persoana în capitalul căreia banca solicitantă deţine controlul (denumirea şi sediul acestei persoane, 
valoarea cotei);  

- persoana în capitalul căreia persoana menţionată la alineatul precedent deţine controlul în capitalul 
acesteia (denumirea şi sediul persoanei, valoarea cotei);  

- persoana în capitalul căreia acţionarul băncii solicitante (care deţine controlul în capitalul băncii 
solicitante) deţine controlul.  

(Modificat prin Hot. CA nr.107 din 30.05.13) 
     (Modificat prin Hot. CA nr.218 din 11.08.2016, în vigoare 26.08.2016) 

 
(5) sursa şi mărimea mijloacelor utilizate pentru procurarea acţiunilor băncii. În cazul, în care este 

necesară vânzarea activelor, de prezentat informaţie detaliată, 
(6) participarea ca membru în societăţi pe acţiuni, societăţi cu răspundere limitată şi alte organizaţii 

economice, cu excepţia cazului în care solicitantul este o bancă, 
(7) confirmare semnată de preşedintele persoanei juridice, precum că plata pentru acţiuni va fi 

efectuată numai din mijloace băneşti, 
(Modificat prin Hot. CA nr.171 din 11.09.08) 
(Modificat prin Hot. CA nr.91 din 12.04.12) 

(8) specimenul semnăturii şi ştampila, 
(9) copia deciziei de înregistrare autentificată/legalizată conform legislaţiei. 
(10) extrasul din Registrul de stat emis de către organul competent de înregistrarea de stat a 

întreprinderilor şi de ţinerea evidenţei acestora. 
(11) declarația privind existența sau lipsa activității concertate a persoanei juridice, care are intenția 

de a dobîndi o cotă de participare în capitalul social al băncii, conform anexei nr.2 la Regulamentul cu 
privire la calculul drepturilor de vot şi înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor 
băncilor. 
(Modificat prin Hot. CA nr.13 din 12.01.06) 
(Modificat prin Hot. CA nr.35 din 15.02.07) 
(Modificat prin Hot. CA nr.107 din 30.05.13) 
(P. (11) introdus prin Hot. CA nr.218 din 11.08.2016, în vigoare 26.08.2016) 

6. Persoana care intenţionează să deţină cotă substanțială din acţiunile băncii trebuie să corespundă 
cerinţelor înaintate de Banca Naţională prin reglementările aferente cotelor de participare în 
capitalul social al băncii şi prezintă setul de documente şi informaţia necesară conform 
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reglementărilor menţionate. 
(Modificat prin Hot. CA nr.110 din 16.05.2002) 
(Modificat prin Hot. CA nr.13 din 12.01.06) 
(Modificat prin Hot. CA nr.107 din 30.05.13) 
(Modificat prin Hot. CA nr.218 din 11.08.2016, în vigoare 26.08.2016) 
 
7. Toate persoanele propuse drept administratori ai băncii trebuie să corespundă cerinţelor înaintate 

de Banca Naţională prin reglementările aferente exigenţilor faţă de administratori şi să prezinte 
informaţia necesară conform acestor reglementări. 
În scopul prezentului regulament şefii subdiviziunilor prezintă de asemenea informaţia în 
conformitate cu cerinţele înaintate de Banca Naţională prin reglementările aferente exigenţelor 
faţă de administratorii băncii. 

(Modificat prin Hot. CA nr.107 din 30.05.13) 
 (Modificat prin Hot. CA nr. 194 din 09.10.08) 

8. Listele membrilor consiliului băncii, organului executiv şi comisiei de cenzori, cu indicarea 
remunerării acestora. 

9. Persoanele care intenţionează să deţină o cotă substanțială în capitalul social al băncii  prezintă o 
declarație pe propria răspundere, întocmită în scris, prin care se atestă faptul cunoașterii și 
obligația respectării prevederilor Legii instituțiilor financiare, legislaţia în vigoare în domeniul 
prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului şi prevederilor actelor normative 
ale Băncii Naționale. 

 (Modificat prin Hot. CA nr.13 din 12.01.06) 
(Modificat prin Hot. CA nr.218 din 11.08.2016, în vigoare 26.08.2016) 

10. Copiile autorizate de bancă ale contractelor individuale de muncă la serviciu a conducătorului 
organului executiv şi contabilului-şef ai viitoarei bănci. 

(Modificat prin Hot. CA nr.91 din 12.04.12) 

11. De indicat numele consultantului juridic, în caz dacă solicitantul va decide de a-l angaja pe acesta. 

12. Business-planul pe primii trei ani de activitate, care va permite Băncii Naţionale de a avea imagine 
privind scopurile băncii şi viitoarele operaţiuni, care trebuie să conţină următoarele: 

a. toate premisele iniţiale utilizate la elaborarea planului. Aceste premise trebuie să includă 
premise macro şi micro economice şi anume condiţiile economice generale din Moldova, rata 
dobânzii la credite, investiţii (inclusiv hârtii de valoare de stat), depozite, fonduri 
împrumutate, schimbări în regiunea geografică deservită de bancă, concurenţa, etc., 

b. structura organizatorică, 
c. activitatea financiară preconizată, 
d. viitorul portofoliu de investiţii, 
e. tipurile de credite care se vor acorda, cărei ramuri a economiei, cit de diversificat va fi 

portofoliul de credite, 
f. investirea planificată în valori mobiliare, 
g. alte investiţii planificate: în acţiuni, în companii-fiice, 
h. operaţiunile planificate în valută străină, 
i. alte operaţiuni comerciale, 
j. investiţiile planificate în imobil, inclusiv încăperile pentru oficiu, 
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k. planurile referitor la deschiderea filialelor, oficiilor secundare şi a reprezentanţelor în 
conformitate cu cerinţele înaintate de Banca Naţională prin reglementările aferente filialelor, 
reprezentanţelor şi oficiilor secundare ale băncilor, 

(Modificat prin Hot. CA nr.107 din 30.05.13) 
 
l. activitatea planificată de atragere a depozitelor şi primirea împrumuturilor, 
m. ce dobânzi la credite şi depozite vor fi stabilite, 
n. planurile referitor la menţinerea lichidităţii suficiente, în conformitate cu cerinţele înaintate de 

Banca Naţională prin reglementările aferente lichidităţii băncii, 
(Modificat prin Hot. CA nr.107 din 30.05.13) 

 
o. afacerile planificate cu persoanele afiliate, în conformitate cu Regulamentul privind 

tranzacţiile băncii cu persoanele sale afiliate, 
p. funcţiile auditului intern, 
q. dotarea cu computere/capacităţile, 
r. aplicarea standardelor internaţionale de evidenţă contabilă şi dări de seamă, 
s. creşterea planificată a activelor,  
t. rentabilitatea, 
u. menţinerea suficienţei capitalului ponderat la risc, în conformitate cu cerinţele înaintate de 

Banca Naţională prin reglementările aferente suficienţei capitalului ponderat la risc, 
(Modificat prin Hot. CA nr.107 din 30.05.13) 

 
v. dividendele planificate, 
w. corespunderea cu toate legile şi regulamentele în vigoare, 
x. rapoartele financiare pronosticate pe primii trei ani de activitate (Bilanţul (FIN 1), Contul de 

profit sau pierdere (FIN 2), raportul privind calculul capitalului normativ total întocmite 
respectiv în conformitate cu Instrucţiunea privind situaţiile financiare FINREP la nivel 
individual, aplicabile băncilor şi Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare 
de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale), de indicat în baza căror condiţii 
economice au fost ele efectuate, precum şi de descris cheltuielile legate de înfiinţarea şi 
înregistrarea băncii. 

y. planul, în baza căruia consiliul băncii va controla corespunderea activităţii şi managementului 
băncii business-planului. 

(lit.x introdusă prin Hot. CA nr. 32 din 15.02.99) 
(lit.u. şi x. modificate prin Hot. CA nr.110 din 16.05.2002) 
(Modificat prin Hot. CA nr.35 din 15.02.07) 
(Modificat prin Hot. CA nr.91 din 12.04.12) 

13. Certificat cu privire la datoriile efective la împrumuturi, cu indicarea datoriilor expirate şi la soldul 
mijloacelor în conturile de decontare, de depozit şi de altă natură ale persoanelor juridice şi fizice, 
care sunt fondatori ai băncii ce trebuie să fie eliberat de către băncile în care se deservesc cu 
maximum 30 zile înainte de a depune cererea. 

În cazul în care solicitantul este o bancă, aceasta prezintă informaţie semnată, întocmită cu 
maximum 30 zile înainte de a depune cererea, cu privire la: 
− datoria totală la împrumuturile obţinute de la alte bănci, cu indicarea datoriei expirate; lista 
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băncilor respective şi ţara de origine a acestora; 
− suma totală a mijloacelor băneşti plasate în alte bănci cu indicarea listei băncilor respective şi 

ţării de origine a acestora (specificând băncile corespondente); 
− suma totală a creditelor acordate altor bănci cu indicarea listei băncilor respective şi ţării de 

origine a acestora. 
(Modificat prin Hot. CA nr. 32 din 15.02.99) 
(Modificat prin Hot. CA nr.35 din 15.02.07) 
 
 (p. 14 modificat prin Hot. CA nr.91 din 12.04.12) 
(p.14 abrogat  prin Hot. CA nr.218 din 11.08.2016, în vigoare 26.08.2016) 

15. Copia certificatului de autorizare a denumirii băncii eliberat de Centrul Naţional de Terminologie. 
(Modificat prin Hot. CA nr.91 din 12.04.12) 
 
16. Confirmarea scrisă semnată de fondatorii, preşedintele şi vicepreşedinţii băncii cu privire la faptul, 
că au examinat business-planul şi sunt de acord cu rolul lor în implementarea prevederilor acestuia. 
(Introdus prin Hot. CA nr. 32 din 15.02.99) 
(p. 18 exclus prin Hot. CA nr.110 din 16.05.2002, p.19 şi 20 au devenit respectiv p.18 şi 19). 
(Anexa nr.2 a fost exclusă  prin Hot. CA nr.171 din 11.09.08) 
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Anexa nr.3 
la Regulamentul cu privire la  

licenţierea băncilor nr.23/09-01  
 

 
Exigenţe la cererea pentru primirea licenţei privind desfăşurarea 

activităţilor financiare de către sucursalele băncilor străine 

I. Forma cererii 

Cererea se întocmeşte şi se semnează de către preşedintele consiliului băncii străine. Cererea şi pachetul 
de documente se prezintă Băncii Naţionale a Moldovei în limba de stat a Republicii Moldova, iar în 
cazul în care cererea şi pachetul de documente sunt întocmite într-o limbă străină, acestea se prezintă în 
original cu anexarea traducerii în limba de stat a Republicii Moldova autentificate/legalizate conform 
legislaţiei. 
(Modificat prin Hot. CA nr.35 din 15.02.07) 

II. Persoana împuternicită 

Solicitantul va numi două persoane de contact care se vor afla în mun.Chişinău pe perioada examinării 
cererii, indicînd următoarele date: numele, locul de muncă, funcţia ocupată, adresa de contact, 
telefonul/fax. 
(Modificat prin Hot. CA nr.35 din 15.02.07) 

III. Informa ţia necesară pentru prezentarea cererii exhaustive: 

Cererea pentru primirea licenţei trebuie să conţină informaţia enumerată mai jos şi informaţia indicată în 
punctele 3, 4 şi 6-16 ale capitolului III din anexa nr.1.  

(Modificat prin Hot. CA nr.171 din 11.09.08) 

1. Extras din procesul-verbal al adunării acţionarilor sau consiliului, la care a fost adoptată 
hotărârea cu privire la deschiderea sucursalei pe teritoriul Republicii Moldova, care trebuie să 
cuprindă următoarea informaţie: 

a. cu privire la crearea sucursalei, 

b.  cu privire la mărimea capitalului, care se preconizează de introdus şi numărul acţiunilor, 
preconizate pentru emisiune, 

c.  cu privire la aprobarea statutului şi regulamentelor interne ale sucursalei, 

d.  cu privire la alegerea consiliului sucursalei, 

e. cu privire la alegerea comisiei de cenzori a sucursalei, 

f. cu privire la alegerea organului executiv al sucursalei. 
(Introdus prin Hot. CA nr.254 din 30.09.99) 
(Modificat prin Hot. CA nr.91 din 12.04.12) 

2. Dovezi că sucursala se va deschide având statut de persoană juridică. 
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3. In cazul în care banca străină solicitantă deţine mai puţin de 100% din acţiunile sucursalei - 
contractul de societate privind organizarea sucursalei, în caz dacă deţine 100% - declaraţia de 
constituire, în care se reflectă caracterul sucursalei, se indică mărimea capitalului, care se 
preconizează de introdus, tipurile de acţiuni, datele de identificare a tuturor acţionarilor-fondatori 
cu indicarea cotei lor de participare anunţate in procente şi sumă, responsabilitatea părţilor 
pentru îndeplinirea hotărârilor adoptate şi organele care soluţionează conflictele apărute in 
legătură cu contractul dat. Contractul de societate sau declaraţia de constituire trebuie să fie 
întocmite în conformitate cu art.33 din Legea privind societăţile pe acţiuni. 

(Modificat prin Hot. CA nr. 32 din 15.02.99) 
(Modificat prin Hot. CA nr.91 din 12.04.12) 

4. Confirmare, semnată de preşedintele consiliului băncii străine, care doreşte să deschidă sucursală 
pe teritoriul Republicii Moldova, precum că plata pentru acţiuni va fi efectuată numai din 
mijloace băneşti. 

(Modificat prin Hot. CA nr.171 din 11.09.08) 

5. Dacă banca solicitantă va deţine mai puţin de 100 procente din acţiunile sucursalei, fiecare 
persoană care intenţionează să deţină acţiuni ale sucursalei băncii străine trebuie să prezinte 
informaţia menţionată la punctele 5 şi 6, ale capitolului III din anexa nr.1. 

6. Concluzia scrisă a organului de supraveghere a ţării, în care se află oficiul central al băncii 
străine, prin care confirmă, că: 

a. solicitantul are licenţa pentru activităţi de atragere a depozitelor sau a altor fonduri 
rambursabile, 

b. solicitantul are minimum doi ani experienţă de lucru, 

c. solicitantul reprezintă o bancă cu o reputaţie bună şi în prezent faţă de acesta nu se aplică 
sau in viitorul apropiat nu vor fi aplicate măsuri de constrângere din partea supravegherii 
bancare. 

(Modificat prin Hot. CA nr.171 din 11.09.08) 

7 Acordul în scris al organului de supraveghere a ţării, in care se află oficiul central al băncii 
străine, privind deschiderea sucursalei pe teritoriul Republicii Moldova. 
(Modificat prin Hot. CA nr.171 din 11.09.08) 
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Anexa nr.4 
la Regulamentul cu privire la  

licenţierea băncilor nr.23/09-01  

 
Calculul capitalului normativ total 

pentru luna__________ 20__ 
 

 Nr. 
d/o 

Denumirea indicatorului Suma 

1.  Capitalul de gradul I  
 1. Acţiuni ordinare în circulaţie  

 2. Acţiuni preferenţiale necumulative cu termen nelimitat în 
circulaţie 

 

 3. Surplus de capital   
 4. Profitul nedistribuit şi capital de rezervă   
 41 Minus mărimea calculată dar nerezervată a reducerilor pentru 

pierderi la active şi angajamente condiţionale 
x 

 5. Minus imobilizările necorporale nete  
 6. Total capitalul de gr.I  

2.  Capitalul de gradul II  
 1. Acţiuni preferenţiale cumulative şi parţial cumulative în 

circulaţie cu scadenţă nefixată 
 

 2. Surplus de capital  
 3. Datorii subordonate cu scadenţă nefixată  
 4. Datorii subordonate şi acţiuni preferenţiale cu scadenţă  
 41. Reevaluarea valorilor mobiliare ale unor emitenți  
 5. Minus mărimea sumei Capitalului de gr.II care depăşeşte 

mărimea sumei Capitalului de gr.I 
 

 6. Total Capitalul de gr.II  
 7. Minus cotele de participare în capitalul altor bănci  
 8. Capitalul normativ total  

Conducătorul _______________ 
Contabilul-şef ____________________ 
(p. 41 introdus prin Hot. CA nr.218 din 11.08.2016, în vigoare 26.08.2016) 

 
Metoda de întocmire a Calculului Capitalului Normativ total: 

 
1. În rândul 1.1. se reflectă suma totală a acţiunilor ordinare ce aparţin acţionarilor, care reprezintă 

diferenţa dintre acţiunile ordinare plasate şi acţiunile ordinare de tezaur; 
2. În rândul 1.2. se reflectă suma totală a acţiunilor preferenţiale necumulative, emise cu termen 

nelimitat, în circulaţie, care reprezintă diferenţa dintre acţiunile preferenţiale necumulative plasate 
şi acţiunile preferenţiale necumulative de tezaur; 

3. În rândul 1.3. se reflectă surplusul de capital (mijloace băneşti obţinute de la comercializarea 
acţiunilor peste valoarea nominală (fixată), incluse în rândurile 1.1 şi 1.2.; 

4. În rândul 1.4. se reflectă profitul nedistribuit şi rezervele obţinute sau majorate ca rezultat al 
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distribuirii profitului şi venitul net obţinut în perioada gestionară; 
5. În rândul 1.5. se reflectă mărimea imobilizărilor necorporale nete care reprezintă mărimea 

activelor nemateriale minus amortizarea pe aceste active. 
6. În rândul 1.6. se reflectă totalul capitalului de gradul I, care reprezintă suma rândurilor 1.1.-1.4. 

minus rândul 1.5. 
7. În rândul 2.1. se reflectă suma totală a acţiunilor preferenţiale cumulative şi parţial cumulative în 

circulaţie ce aparţin acţionarilor, care reprezintă diferenţa dintre acţiunile preferenţiale cumulative 
şi parţial cumulative plasate şi acţiunile preferenţiale cumulative şi parţial cumulative de tezaur cu 
scadenţă nefixată; 

8. În rândul 2.2. se reflectă suma surplusului de capital atribuit acţiunilor preferenţiale cumulative şi 
parţial cumulative inclusiv acţiunilor preferenţiale convertibile în acţiuni ordinare sau în alte clase 
de acţiuni preferenţiale; 

9. În rândul 2.3. se reflectă suma totală a datoriilor subordonate cu scadenţă nefixată, cu condiţia că 
corespund următoarelor cerinţe: 
a) sunt neasigurate şi complet achitate; 
b) nu sunt recuperabile la cererea deţinătorului; 
c) rambursarea datoriei este solicitată de către deţinător peste un termen nu mai mic de 5 ani de 

la data apariţiei acesteia şi cu condiţia obţinerii permisiunii prealabile de la Banca Naţională, 
eliberată în condiţiile art.7(2) din Legea instiţuţiilor financiare; 

d) pot fi disponibile pentru a acoperi pierderile fără ca banca să fie nevoită să înceteze 
activitatea; 

e) în cazul lichidării datoria se achită după onorarea cerinţelor tuturor creditorilor băncii, dar 
înaintea satisfacerii cerinţelor acţionarilor; 

f) contractul să nu stipuleze clauze care ar putea anula caracteristicile datoriilor subordonate. 

10. În rândul 2.4. se reflectă suma totală a datoriilor subordonate cu scadenţă şi acţiunile 
preferenţiale, răscumpărarea şi/sau convertirea cărora este prevăzută prin decizia de emitere a lor, 
recuperabile cu termen limitat cu condiţia că corespund următoarelor cerinţe; 
a) sunt neasigurate şi complet achitabile; 
b) au un termen minimal fix până la scadenţă nu mai mic de cinci ani; 
c) nu sunt recuperabile până la scadenţă la cererea deţinătorului;  
d) în cazul lichidării datoria se achită după onorarea cerinţelor tuturor creditorilor băncii, dar 

înaintea satisfacerii cerinţelor acţionarilor; 
e) contractul să nu stipuleze clauze care ar putea anula caracteristicile datoriilor subordonate; 
f) în ultimii cinci ani până la scadenţă se va aplica în fiecare an o amortizare de 20% pentru a 

reflecta descreşterea valorii acestor instrumente; 
g) suma totală a datoriei subordonate şi a acţiunilor răscumpărarea şi/sau convertirea cărora 

este prevăzută prin decizia de emitere a lor, cu termen limitat incluse în capitalul de gradul II 
trebuie limitată la 50% din suma capitalului de gradul I; 

101. În rîndul 2.41. se reflectă rezultatul favorabil sau nefavorabil net din reevaluarea valorilor mobiliare 
(ajustat cu valoarea impozitului amînat aferent acestui rezultat), libere de interdicţii, ale căror 
emitenți au ratingul nu mai mic de categoria A-/A3 atribuit de către cel puţin una din agenţiile 
Standard & Poor’s, Moody’s şi Fitch-IBCA. Pentru emitenții-companii este obligatorie condiţia că 
sunt concomitent și rezidenți ai ţărilor cu ratingurile menţionate. În cazul în care ratingul atribuit 
diferă de la o agenţie la alta, se ia în consideraţie ratingul agenţiei care a atribuit ratingul cel mai 
mic. 

(p. 101. introdus prin Hot. CA nr.218 din 11.08.2016, în vigoare 26.08.2016) 
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11. În rândul 2.5. se reflectă mărimea sumei Capitalului de gradul II care depăşeşte mărimea sumei 
Capitalului de gradul I şi se obţine prin suma rândurilor 2.1.-2.41. minus suma rândului 1.6. În 
cazul în care Capitalului de gradul II nu depăşeşte mărimea Capitalului de gradul I, în acest rând 
se reflectă zero; 

(Modificat prin Hot. CA nr.218 din 11.08.2016, în vigoare 26.08.2016) 
 
12. În rândul 2.6. se reflectă totalul Capitalului de gradul II, care reprezintă suma rândurilor 2.1.-2.41. 

minus rândul 2.5. În cazul în care Capitalului de gr. I este negativ în acest rând se reflectă zero. 
(Modificat prin Hot. CA nr.218 din 11.08.2016, în vigoare 26.08.2016) 

 
13. În rândul 2.7. se reflectă cotele de participare în capitalurile altor bănci, care reprezintă suma 

investiţiilor în capitalurile băncilor licenţiate din Republica Moldova. 
14. În rândul 2.8. se reflectă suma totală a capitalului normativ total, care reprezintă suma rândurilor 

1.6. şi 2.6. minus rândul 2.7. 

(Modificat prin Hot. CA nr.171 din 11.09.08) 
(Modificat prin Hot. CA nr.91 din 12.04.12) 
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Anexa nr.5 
la Regulamentul cu privire la  

licenţierea băncilor nr.23/09-01  
 

Cerinţe faţă de Statutul băncii 

1. Statutul se întocmeşte în limba de stat a Republicii Moldova. 

I.  Prevederi generale 

Se indică denumirea completă şi prescurtată a băncii, sediul, scopul, obiectul de activitate şi termenul de 
activitate a băncii, etc. 
(Modificat prin Hot. CA nr.171 din 11.09.08) 
 
II. Activit ăţile băncii 
Se enumeră activităţile desfăşurate de către bancă conform art. 26 din Legea instituţiilor financiare, 
inclusiv activităţile sau serviciile care se circumscriu domeniului financiar conform art. 26 alin. (1) lit. 
n), desfăşurate conform permisiunii respective a Băncii Naţionale. 
(Modificat prin Hot. CA nr.107 din 30.05.13) 

III. Capitalul şi valorile mobiliare ale băncii 

Acest capitol va conţine următoarele prevederi: 
(subpunctul 1 a fost exclus conform Hot. CA nr. 171 din 11.09.08) 
(Modificat prin Hot. CA nr.91 din 12.04.12) 

2) mărimea capitalului social, care constituie valoarea aporturilor primite în contul achitării 
acţiunilor şi este egal cu suma valorii nominale (fixate) a acţiunilor plasate, în cazul în care 
această valoare este stabilită. 

(Modificat prin Hot. CA nr.171 din 11.09.08) 

3) clasele şi numărul acţiunilor plasate de bancă (sunt considerate plasate acţiunile achitate în 
întregime de primii lor achizitori (subscriitori), înregistrate în Registrul de stat al valorilor 
mobiliare şi în registrul acţionarilor băncii); 

(Modificat prin Hot. CA nr.171 din 11.09.08) 

4) valoarea nominală a acţiunilor (dacă este aprobată de adunarea constitutivă sau de adunarea 
generală a acţionarilor); 

5) caracteristicile fiecărei clase de acţiuni plasate, care vor cuprinde: 
 - tipul acţiunilor: ordinare sau preferenţiale; 

 - caracteristica acţiunilor preferenţiale emise de bancă: cu dividende fixate (cumulative, parţial 
cumulative sau necumulative) sau nefixate; 

 - drepturile deţinătorilor acţiunilor preferenţiale din clasa dată; 
 (subpunctul 6 a fost exclus conform Hot. CA nr. 171 din 11.09.08) 

7) modul de achiziţionare şi/sau răscumpărare a acţiunilor plasate ale băncii; 
 

 (subpct. 8) modificat prin Hot. CA nr.171 din 11.09.08) 
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(subpct. 8) se abrogă prin Hot. CA nr.218 din 11.08.2016, în vigoare 26.08.2016) 
 

9) modul de emitere a obligaţiunilor; 
(Modificat prin Hot. CA nr.171 din 11.09.08) 

10) modul de formare şi utilizare a capitalului de rezervă şi a altor fonduri ale băncii. 

IV. Statutul juridic al ac ţionarilor. 

Se descriu drepturile şi obligaţiile acţionarilor. 

V. Structura organizatorică a băncii. 

 Se descrie structura băncii în dependenţă de volumul şi direcţiile de activitate, numărul, denumirea 
şi sediul filialelor şi reprezentanţelor. 

VI. Adunarea generală a acţionarilor 

Se descriu atribuţiile adunării generale a acţionarilor, modul şi termenele de pregătire şi ţinere a adunării 
generale a acţionarilor. Modul de luare a hotărârilor de către adunarea generală a acţionarilor băncii, 
inclusiv lista chestiunilor asupra cărora hotărârea se ia cu majoritatea calificată de voturi sau în 
unanimitate. 

VII. Administratorii b ăncii 

Se descriu atribuţiile, modul de constituire şi de funcţionare a organelor de administrare ale băncii. 
Modul de luare a hotărârilor de către adminsitratorii băncii, inclusiv lista chestiunilor asupra cărora 
hotărârea se ia cu majoritatea calificată de voturi sau în unanimitate. 

Preşedintele consiliului băncii/organului executiv se aprobă prin decizia adunării generale sau, când 
statutul prevede altfel, de consiliul băncii. 

VIII. Repartizarea profitului b ăncii şi plata dividendelor 

Se descrie modul de repartizare a profitului băncii, precum şi modul şi termenele de plată a dividendelor 
şi de acoperire a pierderilor societăţii. 

 IX. Tranzacţiile de proporţii şi tranzacţiile cu conflict de interese 

Se descrie modul de încheiere a tranzacţiilor de proporţii şi a tranzacţiilor cu conflict de interese. 

X. Evidenţa şi sistemul de raportare ale băncii. 

 Se descrie modul de ţinere a evidenţei contabile, modul de raportare şi aprobare a dărilor de seamă 
financiare, etc. 

 XI. Relaţiile reciproce cu personalul băncii. 

Se descrie modul de angajare de către bancă a funcţionarilor, de soluţionare a litigiilor apărute, de 
acordare a creditelor acestora, obligaţiile fiduciare a funcţionarilor, tranzacţiile cu persoanele aflate în 
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relaţii speciale cu banca, modul de păstrare a secretului comercial , secretului bancar. 
(Modificat prin Hot. CA nr.171 din 11.09.08) 

 XII. Asigurarea intereselor clienţilor. 

Se descrie în ce mod banca va asigura interesele clienţilor (îndeplinirea angajamentelor asumate, etc.). 

 XIII. Încetarea activităţii băncii. 
Se descriu temeiurile şi modul de reorganizare, fuziune (contopire şi absorbţie), dezmembrare (divizare 
şi separare), transformare) sau lichidare a băncii, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor. 
(Modificat prin Hot. CA nr.91 din 12.04.12) 

 XIV. Litigiile. 

 Se descrie modul de soluţionare a litigiilor băncii cu alte persoane. 

 Statutul societăţii poate cuprinde şi alte date ce nu sunt în contradicţie cu legislaţia în vigoare. 

2. Modificările şi completările la Statutul băncii se efectuează în modul următor: 

 Băncile care deţin licenţa Băncii Naţionale a Moldovei privind desfăşurarea activităţilor financiare 
trebuie să prezinte spre aprobare Băncii Naţionale a Moldovei toate modificările şi completările 
efectuate în Statutul băncii. 
(Modificat prin Hot. CA nr.171 din 11.09.08) 

Cererea scrisă privind modificarea şi completarea Statutului băncii se înaintează în limba de stat a 
Republicii Moldova.  

 La cerere se anexează: 
 - procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor sau procesul-verbal al şedinţei consiliului 
băncii sau extrase din acestea autentificate conform legislaţiei în vigoare. În cazul în care a fost aprobat 
statutul în redacţie nouă, în procesul-verbal este necesar de prevăzut abrogarea statutului precedent. 
(Introdus prin Hot. CA nr.254 din 30.09.99) 
(Modificat prin Hot. CA nr.91 din 12.04.12) 

 - în cazul în care se modifică denumirea băncii, se prezintă copia autorizată de bancă a 
certificatului referitor la autorizarea denumirii băncii, eliberat de către Centrul Naţional de 
Terminologie; 
 - în cazul în care se schimbă sediul băncii, se prezintă documentele ce confirmă dreptul de 
proprietate sau arendă asupra spaţiului de serviciu şi scrisoarea din partea organelor de administrare 
locală privind acceptarea de către ele a situării băncii pe teritoriul respectiv; 
 -  2 (două) exemplare ale modificărilor şi completărilor la Statutul băncii sau două exemplare ale 
Statutului băncii în redacţie nouă, întocmite în limba de stat a Republicii Moldova. 

Banca Naţională a Moldovei în termen de 30 zile lucrătoare aprobă sau respinge modificările şi 
completările la Statutul băncii sau Statutul băncii în redacţie nouă şi informează în scris banca privind 
decizia luată. 

(Ultimele două alineate excluse prin Hot. CA nr.247 din 27.09.01) 
(Punctele 3 şi 4 excluse prin Hot. CA nr.247 din 27.09.01) 
(Modificat prin Hot. CA nr.91 din 12.04.12) 


