
 

 

       

 

              

Sinteza recomandărilor/avizelor băncilor la proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei „Pentru modificarea şi completarea 

Regulamentului cu privire la suficiența capitalului ponderat la risc (redacție nouă), aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale 

a Moldovei nr.269 din 17 octombrie  2001” 

(în continuare – proiectul Hotărîrii) 

 

 

 

Nr 

d/o 

Referinţa la punctul din proiectul 

Hotărîrii  

Autorul recomandării / 

avizului 

Recomandare Concluzii 

1. La titlul proiectului Hotărîrii 

 

 

Ministerul Justiției al 

Republicii Moldova 

Titlul hotărîrii urmează a fi completat în final 

cu cuvintele „(redacție nouă)”. 
Se acceptă 

2. 

 

La punctul 1, subpunctul 2 

2) punctul 12 va avea următorul 

conținut: 

„12. Banca, nu va distribui capitalul 

în cazul în care Banca Națională a 

Moldovei va considera că distribuirea 

de capital va conduce la nerespectarea 

de către bancă a cerințelor prevăzute 

la art.7 alin.(2) lit. a) şi c) din Legea 

instituțiilor financiare. La examinarea 

solicitării băncii, Banca Națională a 

Moldovei va ține cont cel puțin de 

următoarele: 

   

a) evoluția indicatorilor de 

performanță financiară a băncii;  
BC „MOLDOVA-

AGROINDBANK” S.A. 

Asociația Băncilor din 

Moldova 

Considerăm oportun ca în textul proiectului să 

fie specificați care sunt acei indicatori de 

performanță ai băncilor comerciale aferenți 

situației economico-financiare, dezvăluiți de 

către băncile comerciale lunar sau trimestrial în 

conformitate cu Regulamentul cu privire la 

dezvăluirea de către băncile din Republica 

Se acceptă 

 



 

 

Moldova a informației aferente activităților lor, 

care vor fi analizați de către BNM. 

d) impactul evenimentelor de ordin 

economic și social asupra 

indicatorilor prudențiali ai băncii, 

determinat inclusiv prin evaluarea 

rezultatelor testărilor la stres efectuate 

de bancă și/sau de Banca Națională; 

 

BC ”MOLDINDCONBANK” 

S.A. 

Asociația Băncilor din 

Moldova 

 

Sintagma „evenimentelor de ordin economic și 

social” nu oferă o claritate privind  

evenimentele de ordin economic şi social care 

vor fi luate în calcul. Propunem o descriere 

mai detaliată a  evenimentelor de ordin 

economic şi social, pentru ca băncile să 

dispună de posibilitatea de a efectua testări la 

stres cu includerea evenimentelor menționate 

și de a evalua impactul lor asupra indicatorilor 

prudențiali. 

 

Nu se acceptă 

Evenimentul este o situație sau un fapt de 

mare însemnătate care poate avea o importanță 

și un efect major asupra activității băncii. 

Astfel, evenimentul economic și social poate 

însemna mai multe fapte sau situații ce țin de: 

(i) modificarea substanțială a legislației; (ii) o 

declarație a organelor de stat aferentă 

activității băncii; (iii) situații de criză 

economică; (iv) retrageri masive ale 

depozitelor etc., care pot avea un impact 

semnificativ asupra situației financiare și a 

stabilității băncii. 

Descrierea mai detaliată a evenimentelor sau  

definirea lor va îngusta aplicabilitatea 

prevederilor regulamentului și capacitatea 

supraveghetorului de a aplica raționamente. 

BC „MOLDOVA-

AGROINDBANK” S.A. 

Asociația Băncilor din 

Moldova 

 

Considerăm necesar ca băncile comerciale să 

cunoască metodologia testărilor  la stres 

efectuate de către BNM, pentru a le realiza în 

prealabil și a determina impactul acestora. 

 

Nu se acceptă 

În prezent, BNM definitivează proiectul 

Regulamentului privind cadrul de administrare 

a activității băncii, prin care vor fi stabilite 

cerințe privind testările la stres care vor fi 

utilizate de bănci în cadrul procesului 

decizional aferent distribuirii capitalului. 

e) măsurile de remediere, de redresare 

și de rezoluție aplicate de Banca 

Națională față de bancă;  

 

BC ”MOLDINDCONBANK” 

S.A. 

Asociația Băncilor din 

Moldova 

 

Propunem  să fie descrisă clar modalitatea cum 

vor fi luate în calcul măsurile de remediere, de 

redresare și de rezoluție aplicate de BNM față 

de bancă. În cazul existenţei acestor măsuri, 

ele vor servi ca temei pentru a refuza 

solicitarea de distribuire a capitalului sau se 

vor lua în calcul anume rezultate obținute de 

bancă în urma aplicării măsurilor de remediere.    

Nu se acceptă 

La examinarea solicitării băncii aferente 

distribuirii capitalului se va ține cont, pe de o 

parte, de gravitatea situației financiare și a 

încălcărilor care au condus la aplicarea 

măsurilor de remediere, redresare și rezoluție 

și, pe de altă parte, vor fi examinate și în 

contextul capacității băncii respective de a 

menține o evoluție satisfăcătoare a cerințelor 



 

 

prudențiale. 

La distribuirea capitalului banca 

trebuie să țină cont de opinia 

societății de audit independente 

asupra raportului de profit şi pierdere. 

BC „MOLDOVA-

AGROINDBANK” S.A. 

Asociația Băncilor din 

Moldova 

Societățile de audit își exprimă opinia asupra 

situațiilor financiare, iar raportul de audit 

conține opinia auditorului privind veridicitatea 

rapoartelor financiare în ansamblu ale entității 

auditate. Propunem  înlocuirea sintagmei 

„raportului de profit și pierdere” cu sintagma 

„situațiilor financiare anuale”. 

Se acceptă 

 

 

3. La Hotărîrea Consiliului de 

administrație al BNM cu privire la 

modificarea și completarea unor 

acte normative ale BNM, nr.55 din 

5 martie 2015 

Asociația Băncilor din 

Moldova 

Ținînd cont de angajamentul sectorului bancar 

autohton  de trecere pe parcursul anului 2017 

la prevederile legislației europene (CRD IV) 

aferente cerințelor Basel II/III, considerăm 

oportun ca termenul de valabilitate al HCA al 

BNM, nr.55 din 5 martie 2015, cu privire la 

modificarea și completarea unor acte 

normative ale BNM să fie stabilit pînă la 1 

ianuarie 2018. 

Comentariu  

Propunerea nu ține de subiectul proiectului de 

hotărîre. 

 

 

4.  B.C. „ProCredit Bank” S.A. 

B.C. „ENERGBANK” S.A. 

BC „EuroCreditBank” S.A. 

B.C. „VICTORIABANK” S.A. 

B.C. „COMERŢBANK” S.A. 

BCR Chişinău S.A. 

 

Nu au propuneri şi obiecţii la proiectul în 

cauză. 
 

 


