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Pentru potențiali investitori  
În temeiul:  

 art.521 din Legea nr.202 din 06.10.2017 privind activitatea băncilor; 

 art.23 din Legea nr.171 din 11.07.2012 privind piaţa de capital; 

 Hotarirea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.13 din 11.01.2019  

 otarirea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 65 din 28.02.2019  

 Hotarirea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.102 din 04.04.2019  

 Hotărîrea Comitetului executiv al B Băncii Naţionale a Moldovei nr.188 din 10.07.2019 

B.C. „Energbank” S.A. a anunţat despre expunerea spre vânzare prin intermediul licitaţiei cu 

strigare organizate pe piaţa reglementată a S.A. „Bursa de Valori a Moldovei” a 713504 acţiuni 

ordinare simple nominative de clasa I cu drept de vot, ceia ce constituie 35,6752% din acțiunile 

emise de emitentul B.C. „Energbank” S.A. 
 

Acţiunile expuse spre vânzare pot fi achiziţionate în condiții de maximă transparenţă de un singur 

cumpărător sau un grup de persoane ce acţionează concertat, care au obţinut aprobarea prealabilă 

a Băncii Naţionale a Moldovei până la achiziţionarea respectivă, în condiţiile stabilite la art.47-

49 din Legea nr.202 din 06.10.2017 privind activitatea băncilor.  

 

Prezentul Memorandum are caracter informational și este elaborat pentru a oferi 

potenţialilor investitori: 

 informaţia generală despre activitatea curentă şi în dinamică a BC “Energbank” S.A.; 

 caracteristica valorilor mobiliare expuse spre vânzare; 

 descrierea succintă a situaţiei financiare a BC “Energbank” S.A.; 

 altă informație relevantă pentru potențialii inestitori ce țin de situaţia financiară, active şi 

pasive, profitul sau pierderile, evoluţia indicatorilor BC „Energbank” S.A. și normativele 

prudenţiale. 

 

Avertisment pentru potenţialii investitori:  
 

 Orice investitor potenţial, în urma examinării prezentului Memorandum, urmează să 

evalueze, anterior luării deciziei privind achiziţionarea acțiunilor, în mod independent riscul 

investiţiilor în acţiunile expuse spre vânzare, iar evaluarea riscului nu trebuie să se limiteze la 

examinarea doar a prezentului Memorandum, ci și la efectuarea unei analize ample a 

documentelor şi informaţiilor oficiale privind activitatea BC “Energbank” S.A. pe care 

investitorul le va considera necesare, 

 Orice decizie de a investi în valorile mobiliare expuse spre vânzare trebuie să se bazeze pe 

examinarea complexă şi exhaustivă de către investitor a informației despre BC “Energbank” 

S.A. 

 

1.  INFORMAŢII PRIVIND VALORILE MOBILIARE  

1.1. Date de identificare   
 

Denumirea completă Banca Comercială „ Energbank” S.A. 

Forma juridică de organizare Societatea pe acţiuni 

Adresa juridică 
MD-2001, str. Tighina 23/3, mun. Chisinau, Republica 

Moldova 

IDNO – codul fiscal  1003600008150 

Data înregistrării de stat  07 decembrie 2001 de către Camera Înregistrării de Stat 

Genurile de activitate activitatea băncilor și societăților de investiții. 

Capitalul social 
100000000 MDL divizat în 2 000 000 acţiuni ordinare 

simple nominative de clasa I cu drept de vot 
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1.2. Caracteristica valorilor mobiliare expuse spre vânzare 
 

Denumirea completă Banca Comercială „ Energbank” S.A. 

Tipul valorilor mobiliare Actiuni ordinare nominative  

Clasa acţiunilor clasa I 

Codul ISIN MD14ENER1001 

Valoarea nominală a unei acțiuni 50 MDL 

Drepturile acordate unei acțiunii 

o acţiune ordinară nominativă emisă de Bancă acordă 

dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acţionarilor, 

dreptul de a primi o cotă-parte din dividende şi o parte din 

bunurile Băncii în cazul lichidării acesteia 

Regimul fiscal al dividendelor 
din dividendele calculate se reține un impozit la sursa de 

plată în mărime de 6% stabilită de Codului fiscal 

 

Acţionarul are dreptul: 
 

 să participe la adunările generale ale acţionarilor, să aleagă şi să fie ales în organele de 

conducere al Băncii; 

 să ia cunoştinţă de materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor; 

 să ia cunoştinţă şi să facă copii de pe documentele Băncii, accesul la care este prevăzut de 

art.92 al Legii nr.1134-XIII din 02.04.1997 privind societăţile pe acţiuni; 

 să primească dividendele anunţate proporţional numărului de acţiuni care îi aparţin; 

 să înstrăineze acţiunile care îi aparţin, să le pună în gaj sau în administrare fiduciară; 

 să ceară răscumpărarea acţiunilor care îi aparţin în cazurile prevăzute în legislaţie şi în 

Statutul Băncii; 

 să primească o parte din bunurile B.C. „Energbank” S.A. în cazul lichidării ei; 

 să exercite alte drepturi prevăzute de Legea nr.1134-XIII din 02.04.1997 privind societăţile 

pe acţiuni şi de Statutul Băncii. 
Suplimentar la drepturile menționate, acţionarii care deţin cel puţin 5 la sută, 10 la sută și 25 la 
sută din acţiunile cu drept de vot ale Băncii, dispun de drepturile suplimentare prevăzute de 
Legea nr.1134-XIII din 02.04.1997 privind societăţile pe acţiuni. 
 

Obligaţiile acţionarului: 
 

 să informeze persoana care ţine registrul acţionarilor despre toate schimbările din datele sale, 

introduse în registru;  

 să dezvăluie informaţia despre tranzacţiile cu acţiunile societăţilor entităţi de interes public în 

conformitate cu Legea privind piaţa de capital; 

 să îndeplinească alte obligaţii prevăzute de prezenta lege sau de alte acte legislative.  
Orice deţinător, direct sau indirect, inclusiv beneficiarul efectiv, al unei deţineri în capitalul 

băncii este obligat să prezinte Băncii Naţionale a Moldovei, la cererea acesteia, informaţia 

aferentă activităţii sale, inclusiv situaţiile financiare anuale, declaraţiile de venituri, precum şi altă 

informaţie necesară efectuării investigaţiilor sau verificării corespunderii criteriilor de la art.48 

alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr.202 din 06.10.2017 privind activitatea băncilor, în modul şi în 

condiţiile prevăzute de actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei. 
 

De asemenea, orice deţinător, direct sau indirect, al unei deţineri în capitalul social al Băncii este 
obligat să prezinte Băncii, la solicitarea acesteia, informaţia cu privire la identitatea sa şi a 
persoanelor sale afiliate, precum şi informaţia cu privire la persoanele cu care acest deţinător 
acţionează concertat faţă de Bancă, conform reglementărilor interne ale Băncii. 
 
Deţinător al registrului acționarilor de valori mobiliare ale B.C. „Energbank” S.A. - Depozitarul 

central unic al valorilor mobiliare.  
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1.3 Condiţiile de vînzare a valorilor mobiliare   
 

Denumirea completă B.C. „ Energbank” S.A. 

Numărul de acţiuni expuse 

spre vînzare 

713504 acțiuni, ceia ce constituie 35,6752% din acțiunile emise 

de B.C. „Energbank” S.A., IDNO – 1003600008150 

Numărul înregistrării de stat MD14ENER1001 

Pret iniţial de expunere    283,99 MDL pentru o acţiune 

Locul de tranzacţionare Piaţa reglementată a S.A. „Bursa de Valori a Moldovei” 

Modul de expunere spre 

vânzare 

Acţiunile sunt expuse ca pachet unic în cadrul licitaţiei de 

strigare  

Datele de contact S.A. „Bursa de Valori a Moldovei”: adresa poştală MD-2012, 

Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Maria Cibotari, 16, tel. 

(373 22) 27-75-16, pagina web oficială: www.moldse.md  
 

1.4. Condiţii speciale  

Informația privind expunerea spre vânzare a pachetului de acţiuni: B.C. „Energbank” S.A. 

va anunţa aditional despre expunerea la vînzare prin intermediul Bursei de Valori a Moldovei a 

pachetului de 713504 acțiuni, ceia ce constituie 35,6752% din acțiunile emise de B.C. 

„Energbank” S.A. 

Informația privind expunerea acţiunilor spre vânzare, perioada de desfăşurare a licitației cu 

strigare pe piaţa reglementată a S.A. „Bursa de Valori a Moldovei” vor fi incluse în Avizul 

privind expunerea spre vânzare a pachetului de acţiuni, ce va fi publicat pe pagina web a Băncii: 

http://energbank.com, pe pagina web a S.A. „Bursa de Valori a Moldovei”: www.moldse.md şi 

în ziarul „Capital Market”. 

Modul de procurare a acţiunilor expuse spre vânzare: Pentru a procura acţiunile expuse spre 

vânzare, cumpărătorul potenţial poate să se adreseze la oricare societate de investiţii care deţine 

licenţa de societate de investiţii, eliberată de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare. 

Condiții speciale pentru cumpărător: Acţiunile expuse spre vânzare pot fi achiziţionate de un 

singur cumpărător sau un grup de persoane ce acţionează concertat, care au obţinut aprobarea 

prealabilă a Băncii Naţionale a Moldovei până la achiziţionarea respectivă, în condiţiile stabilite 

la art.47-49 din Legea nr.202 din 06.10.2017 privind activitatea băncilor. 

Preţul iniţial de expunere spre vânzare a fost stabilit, pornindu-se de la evaluarea efectuată în 

conformitate cu art.23 a Legii privind piaţa de capital, nr.171 din 11.07.2012 de către persoana 

calificată în domeniul evaluării Evalestim SA, înregistrată în registrul persoanelor autorizate prin 

Hotărîrea CNPF nr.15/9 din 20.03.2015. 

 

2. SURSELE DE INFORMAȚII  
2.1. Sursele informaţiei financiare  

 

Datele financiare, utilizate în memorandumul dat, sunt preluate din situaţiile financiare 

consolidate plasate pa pagina Băncii Naționale a Moldovei pentru anii încheiati la 31.12.2014, 

31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018 și 9 luni anul 2019, întocmite în conformitate cu 

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară.  

Restul informaţiilor sunt prezentate în baza situaţiilor financiare individuale ale B.C. 

„Energbank” S.A. 
 

 

2.2. Auditorii   
 

http://www.moldse.md/
http://energbank.com/
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Sursele informaţiilor financiare au fost auditate în perioada analizată de către Grant Thornton 

Audit SRL cu sediul MD-2012, mun. Chişinău, str. Gh. Ureche, 69. 

Conform raportului asupra auditului situatiilor financiare individuate, efectuat de Grant Thornton 

Audit SRL, situațiile financiare ale BC Energbank S.A. care cuprind situația individuală а 

pozitiei financiare pe perioada analizată, situatia individuală a rezultatului global, situația 

individuală a modificărilor capitalului propriu și situația individuală a fluxurilor de trezorerie 

pentru exercitiul financiar incheiat, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de 

Raportare Financiară, prezintă fidel, din toate punctele de vedere semnificative, poziţia financiară 

a Băncii pe toată perioada examinată. 

Textul integral al opiniei de audit pentru perioada analizată poate fi văzut pe pagina web a băncii 

http://energbank.com 
 

2.3. Valuta şi ratele de schimb 
 

În memorandumul dat informaţiile financiare sunt prezentate în MDL.  
 

Dinamica evoluţiei cursului de schimb valutar 
 

Data USD/MDL EUR/MDL 

31.12.2014 15,6152 18,9966 

31.12.2015 19,6585 21,4779 

31.12.2016 19,9814 20,8895 

31.12.2017 17,1002 20,4099 

31.12.2018 17,1427 19,5212 

31.03.2019 17,3104 19,4318 

30.06.2019 18,1452 20,6484 

30.09.2019 17,7335 19,3959 

 

 

 

 

http://energbank.com/
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3.  MEDIUL MACROECONOMIC  

3.1.Mediul de activitate a băncii 
 

 

 

Republica Moldova 

 

Suprafața: 33 846 km2 

 

Populația: 3,54 milioane  

 

Sistemul politic: republică parlamentară 

 

Capitala: mun. Chișinău 

 

Moneda: leul moldovenesc (MDL) 

 

Republica Moldova Moldova este stat membru al Organizației Națiunilor Unite, Consiliului 

Europei, Parteneriatului pentru Pace, Organizaţiei Mondiale a Comerţului, OSCE, GUAM, 

Comunității Statelor Independente (CSI), Organizației de Cooperare Economică a Mării Negre, 

Pactului de Stabilitate în Europa de SudEst., membru asociat al Uniunii Europene. și al altor 

organizații internaționale. 

Sectorul bancar şi piaţa de capital sunt reglementate de către Banca Naţională a Moldovei, 

Comisia Naţională a Pieţei Financiare. 

Republica Moldova aspiră pentru aderarea la Uniunea Europeană și a implementat deja primul 

Plan de Acțiune de 3 ani în cadrul Politicii Europene de Vecinătate. 

 

3.2. Situaţia macroeconomică  
 

Produsul intern brut a crescut cu 5,2% și a însumat 90,9 mild. lei în I semestru 2019. 

Valoarea adăugată brută creată în activitatea “Construcții” a avut cea mai mare influenţă asupra 

creşterii economice, asigurînd 43% din creșterea PIB, după care “Comerţul cu ridicata şi cu 

amănuntul, transport şi depozitare, hoteluri și restaurante” – 21%; „Industria” - 11% din creștere, 

”Informații și comunicații” – 10%, Tranzacții imobiliare - 5%, respectiv. Aceste activități au fost 

cele mai influente în prima jumătate a anului curent. 

În luna august curent s-a înregistrat o deflație de 0,03%. Totodată, de la începutul anului 

2019 rata inflației a constituit 4% comparativ cu rata deflației de 0,6%, înregistrată în aceeași 

perioadă a anului precedent. Rata anuală a inflaţiei a constituit 5,5%, încadrându-se în intervalul 

ţintei inflaţiei stabilite de Banca Națională a Moldovei (5% +/- 1,5%). 

Leul moldovenesc s-a depreciat față de principalele valute de referință. De la începutul 

anului 2019 moneda naţională a marcat o depreciere de 4% faţă de dolarul SUA în termeni 

nominali (de la 17,14 lei pentru 1 dolar american la 01.01.2019 pînă la 17,83 lei la 31.08.2019). 

Faţă de Euro leul moldovenesc s-a depreciat cu 1,2%. Stocul activelor valutare de rezervă ale 

BNM la 30.08.2019 a atins o valoare de 2914,7 mil. dolari, micșorîndu-se cu 1,9% comparativ cu 

nivelul înregistrat la sfîrşitul anului 2018 şi cu 1,6% - faţă de situația la 24.08.2018. 

Gradul de dependenţă a economiei naţionale de exterior rămîne înalt. Conform datelor 

preliminare ale Balanţei de plăţi pentru primul semestru I 2019, deficitul contului curent a 

constituit 10,6% în raport cu PIB, transferurile persoanelor fizice (compensarea pentru muncă şi 

transferurile personale) – 17,7%, acumularea netă de pasive la investițiile străine directe – 8,1%, 

balanţa negativă a bunurilor şi serviciilor – 26,7%. 
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Rata inflației în luna august 2019 a constituit 4% față de decembrie 2018 comparativ cu 

rata deflației de 0,6% înregistrată în aceeași perioadă a anului 2018. Rata anuală a inflaţiei a 

constituit 5,5% şi se află în intervalul ţintei inflaţiei stabilite de Banca Națională a Moldovei (5% 

+/- 1,5%). Dinamica ratei inflației anuale (lună față de luna respectivă a anului precedent), % 

Sursă: Biroul Naţional de Statistică Printre factorii cei mai importanți care au determinat 

creșterea ratei inflației în anul curent se enumeră majorarea cererii interne ca rezultat al politicii 

fiscale expansioniste, diminuarea producției agricole și deprecierea monedei naționale, care 

influențează majorarea prețurilor la produsele de import. 

 
 

De la începutul anului 2019 moneda naţională a marcat o depreciere de 4% faţă de dolarul 

SUA în termeni nominali (de la 17,14 lei pentru 1 dolar american la 01.01.2019 pînă la 17,83 lei 

la 31.08.2019). Faţă de Euro leul moldovenesc s-a depreciat cu 1,2%. Principalii factori care au 

determinat deprecierea monedei naționale au fost diminuarea intrărilor de valută din contul 

remiterilor de peste hotare, precum și criza politică din luna iunie. De asemenea, la evoluția 

cursului de schimb au influențat oscilaţiile dolarului SUA pe pieţele valutare internaţionale și 

politica monetară a BNM. 

 

 
 

3.3. Prognoza de creştere economică 
 

Pentru anii 2019-2021 Ministerul Economiei și Infrastructurii1, avînd la bază prognoza 

tendințelor de evoluție a indicatorilor principalelor sectoare ale economiei naționale,  prevede în 

                                                 
1
  https://mei.gov.md/ro/documents-terms/situatia-macroeconomica-prognozare-macroeconomica 

https://mei.gov.md/ro/documents-terms/situatia-macroeconomica-prognozare-macroeconomica
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2019 în sectorul industrial o creștere de circa 4,0%, iar în anii ce urmează se anticipează ritmuri 

de creștere puțin mai accelerate cuprinse între 4,2- 4,5%. 

Banca Mondială prognozează creșterea economiei moldovenești2 creşterea PIB-ului Moldovei în 

anul 2019 va constitui 3,4%, în 2020 - 3,6% şi în 2021 - 3,8%.  

Pentru anul 2019, FMI şi BERD prognozează o creştere a PIB-ului Moldovei de 3,5%, iar pentru 

2020 - de 3,8%. Guvernul Moldovei este mai optimist şi se aşteaptă la o creştere economică de 

4% şi, respectiv, 3,8%. 

Institutul Național pentru Cercetare Economică (INCE) prognozează creșterea PIB-ului 

Moldovei în anul 2019 cu 2,5%, care pentru anul 2019 nu corespund potențialului țării și 

tendințelor de creștere înregistrate în ultimii ani și pot părea prea pesimiste3. 

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” 4 prognozează în 2019 și 2020 creșterea PIB-ul 

Republicii Moldova cu 4,4-4,5%, în principal, datorită industriei și comerțului. Valoarea 

adăugată brută în ambele sectoare va crește cu peste 6%, iar în 2020 se așteaptă o rată de creștere 

mai modestă, de circa 4% în industrie și peste 5% în sectorul comerțului. În 2019 valoarea 

adăugată brută în sectorul agricol va crește relativ modest, cu 1,8%, iar în 2020, în condiții 

climaterice normale, creșterea ar putea constitui puțin peste 4%. Sectorul construcțiilor este 

prognozat să crească cu 6,8% în 2019 și cu circa 3,4% în 2020.  

 

3.4. Tranzacţii cu valori mobiliare  

 

 Date generale  
 

În luna septembrie 2019, pe piața secundară au fost efectuate 256 tranzacții cu valori mobiliare 

corporative în volum de 37,86 mil. lei raportate la 2,18 mil. valori mobiliare. În ianuarie – 

septembrie 2019 pe piața secundară au fost efectuate 4 163 tranzacții în volum de 4 905,38 mil. 

lei, volumul acestora înregistrând o creștere cu 1 460,24 mil. lei sau cu 42,39% comparativ cu 

aceeași perioadă a anului precedent. 

 

Tranzacții efectuate pe piața reglementată 
 

Conform rapoartelor prezentate de către entități, în luna septembrie 2019 pe piața reglementată 

au fost efectuate 14 tranzacții în volum de 1,51 mil. lei raportate la 0,02 mil. unități de valori 

mobiliare. Potrivit structurii tranzacțiilor, ponderea maximă după volum revine la 8 tranzacții de 

vânzare – cumpărare, care constituie 0,99 mil. lei sau 65,56% din volumul total al tranzacțiilor 

efectuate pe piața reglementată. Totodată, 6 tranzacții ca urmare a licitațiilor cu strigare (pachete 

unice) constituie 0,52 mil. lei sau 34,44% din volumul total al tranzacțiilor efectuate. 
 

Tranzacții efectuate în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare  

 

În luna septembrie 2019 în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare (MTF) au fost 

efectuate 5 tranzacții în volum de 0,58 mil. lei raportate la 0,01 mil. unități de valori mobiliare.  
 

Tranzacții înregistrate în afara pieței reglementate sau MTF 
 

În luna septembrie 2019, în afara pieței reglementate sau MTF, au fost efectuate 237 tranzacții în 

volum de 35,77 mil. lei raportate la 2,17 mil. unități de valori mobiliare. Potrivit structurii 

tranzacțiilor efectuate în afara pieței reglementate sau MTF în luna septembrie 2019, ponderea 

maximă după volum revine tranzacțiilor de vânzare – cumpărare, care constituie 27,87 mil. lei 

                                                 
2  https://radiochisinau.md/banca-mondiala-a-redus-prognoza-cresterii-economiei-rmoldova-pentru-anul-2019---

88913.html  
3  http://infomarket.md/ro/analitics/Institutul_Naional_pentru_Cercetare_Economic_INCE_prognozeaz_creterea_PIB-

ului_Moldovei_n_anul_2019_cu_25_n_2018_economia_a_crescut_cu_4  
4  https://www.expert-grup.org/ro/activitate/comunicate-de-presa/item/1838-provoc%C4%83ri-economice-dup%C4%83-

turbulen%C8%9Be-politice-ce-ne-a%C8%99teapt%C4%83-%C3%AEn-viitorul-apropiat 

https://radiochisinau.md/banca-mondiala-a-redus-prognoza-cresterii-economiei-rmoldova-pentru-anul-2019---88913.html
https://radiochisinau.md/banca-mondiala-a-redus-prognoza-cresterii-economiei-rmoldova-pentru-anul-2019---88913.html
http://infomarket.md/ro/analitics/Institutul_Naional_pentru_Cercetare_Economic_INCE_prognozeaz_creterea_PIB-ului_Moldovei_n_anul_2019_cu_25_n_2018_economia_a_crescut_cu_4
http://infomarket.md/ro/analitics/Institutul_Naional_pentru_Cercetare_Economic_INCE_prognozeaz_creterea_PIB-ului_Moldovei_n_anul_2019_cu_25_n_2018_economia_a_crescut_cu_4
https://www.expert-grup.org/ro/activitate/comunicate-de-presa/item/1838-provoc%C4%83ri-economice-dup%C4%83-turbulen%C8%9Be-politice-ce-ne-a%C8%99teapt%C4%83-%C3%AEn-viitorul-apropiat
https://www.expert-grup.org/ro/activitate/comunicate-de-presa/item/1838-provoc%C4%83ri-economice-dup%C4%83-turbulen%C8%9Be-politice-ce-ne-a%C8%99teapt%C4%83-%C3%AEn-viitorul-apropiat
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sau 77,91% din volumul total al tranzacțiilor. Totodată, tranzacțiile de succesiune a valorilor 

mobiliare în urma lichidării persoanei juridice acționar constituie 6,46 mil. lei sau 18,06% și 

respectiv alte tranzacții - 1,44 mil. lei sau 4,03% din volumul total al tranzacțiilor înregistrate în 

afara pieței reglementate sau MTF. 

 

Tranzacții efectuate de investitorii străini 

 

În tr.2 al anului 2019 cu implicarea nrezidenților au fost effectuate 36 tranzacții, dintre care 16 

tranzacții de cumpărare, 15 tranzacții de donație/moștenire și succesiuni, valoarea totală a 

tranzacțiilor a constituiit 1244,04 milioane lei. 

 

4. SISTEMUL BANCAR AL REPUBLICII MOLDOVA 

4.1.Sistemul bancar al Republicii Moldova 
 

La situația din 30.09.2019 în Republica Moldova activau 11 bănci licențiate de Banca 

Națională a Moldovei. Pe parcursul anului 2018 – 9 luni 2019 au fost înregistrate modificări 

esențiale în structura acționarilor unor bănci: la B.C. ,,Victoriabank” S.A., la B.C. 

”EximbanK” S.A, la BC „Moldova-Agroindbank” S.A., ,,Moldindconbank” SA și  

Mobiasbanca - OTP Group S.A.. Totodată, în primele 9 luni a anului 2019, în sectorul bancar 

a continuat tendința de consolidare a fondurilor proprii și de creștere a portofoliului de credite.  
 

4.2. Calitatea și transparența acționarilor 
 

Calitatea acționarilor 

 
Urmare măsurilor întreprinse de Banca Națională privind acționarii netransparenți și care nu 

corespund criteriilor de calitate, actualmente, peste 70% din activele bancare sunt gestionate de 

grupuri financiare internaționale cu reputație solidă.  

Astfel, pe piața bancară autohtonă au venit acționari strategici noi: 

 Banca Transilvania din România, cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și 

Dezvoltare (BERD), a devenit acționar indirect la B.C. ,,Victoriabank” S.A.; 

 Intesa Sanpaolo din Italia - acționar unic la B.C. ,,Eximbank” S.A, banca devenind parte a 

Grupului Intesa Sanpaolo 

  consorţiu de investitori format din BERD, Invalda INVL şi Horizon Capital au achiziţionat 

pachetul unic de acţiuni în mărime de 41,09% al BC „Moldova-Agroindbank” S.A. 

 OTP BANK Nyrt  a procurat 9669155 acțiuni, ce constituie 96.69% din totalul acțiunilor emise 

de banca BC MOBIASBANCA-OTP GROUP SA. Ulterior au fost procurate 156630 de acțiuni, 

iar OTP BANK Nyrt  deține 98,26% din capitalul social al băncii. 
 

Transparența acționarilor 

 

De asemena, urmare desfășurării procesului de transparentizare a acționariatului bancar, 

Comitetul executiv al BNM a adoptat două decizii privind „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. și 

BC „Energbank” S.A pentru: 

„Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.: Banca Națională a constatat că un grup de acționari 

acționează concertat în raport cu banca și au achiziționat și posedă o deținere calificată (cotă 

substanțială) în capitalul social al băncii, în mărime de 36,15%, fără permisiunea prealabilă scrisă 

a Băncii Naționale, încălcându-se prevederile Legii privind activitatea băncilor. Astfel, Banca 

Națională a suspendat exercițiul unor drepturi ale acestor acționari (drepturile de vot, de 

convocare și desfășurare a adunării generale a acționarilor, de a introduce chestiuni în ordinea de 

zi, de a propune candidați pentru membrii consiliului societății, ai organului executiv și de a 
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primi dividende), fiind solicitat acționarilor să-și înstrăineze acțiunile. Deoarece acționarii 

menționați nu ș-au înstrăinat acțiunile lor în termenele prevăzute de legislație, 36,15%, din 

emisiunea suplimentară de acțiuni ale băncii sau 475478 acţiuni ordinare nominative cu valoarea 

nominală 100 lei per/acțiune, plasate în emisiunea a XX-a, au fost expuse la vînzare la prețul de  

260,66 lei/acțiune, începînd cu 23.10.2019 pe un termen de pînă la 05.11.2019.  

BC „Energbank” S.A.: Banca Națională a Moldovei prin deciziile sale a constatat activitatea, 

fără permisiunea prealabilă scrisă a BNM, a unor grupuri de acționari5 cu deținere calificată în 

mărime de 81,0451% din capitalul BC „Energbank” S.A., fiind luată decizia privind suspendarea 

exercițiului unor drepturi asupra acestor acțiuni  și a dispus aplicarea măsurilor de intervenție 

timpurie în conformitate cu Legea privind redresarea și rezoluția băncilor, în rezultatul căruia 

echipa executivului și cea a consiliului băncii, rămasă în funcție, a fost completată de 

administratori temporari desemnați de BNM, în scopul asigurării unei guvernanțe prudente a 

activității băncii în perioada de soluționare a deficiențelor identificate în structura de proprietate a 

băncii. 

 

4.3. Structura activelor sistemului bancar 
 

La 30.06.2019, situația din sectorul bancar, reflectată în baza rapoartelor prezentate de către 

băncile licențiate, a înregistrat următoarele tendințe: 

 

Activele și obligațiunile 
 

Activele totale au însumat 86,9 miliarde lei, majorându-se pe parcursul semestrului I al anului 

2019 cu 4,6% (3,8 miliarde lei). În structura activelor, cea mai semnificativă creștere a înregistrat 

articolul credite și avansuri cu 9,5% (3,3 miliarde lei). 

La 30.06.2019, soldul brut (prudențial) al creditelor a constituit 43,4% din totalul activelor sau 

37,7 miliarde lei, majorându-se pe parcursul perioadei analizate cu 9,4% (3,3 miliarde lei). 

Totodată, volumul creditelor noi acordate pe parcursul primului semestru 2019 s-a majorat cu 

22,9% față de aceeași perioadă a anului precedent. 

Cele mai mari creșteri ale portofoliului de credite au fost consemnate la creditele acordate pentru 

procurarea / construcția imobilului și la creditele de consum, inclusiv ca urmare a micșorării pe 

parcursul perioadei de referință a ratei dobânzii. Totodată, Banca Națională continuă să 

încurajeze băncile să își concentreze mai mult eforturile pe finanțarea economiei reale. 

  

Activele sectorului bancar, mlrd lei 

 

                                                 
5
  Lista acționarilor cărora le este suspendate unele drepturi este anexată la prezentul raport de evaluare   
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Investițiile în valori mobiliare (certificatele Băncii Naționale și valorile mobiliare de stat) au 

înregistrat o pondere de 12,5% (10,9 miliarde lei) din totalul activelor, fiind cu 2,7 p.p. mai mică 

comparativ cu sfârșitul anului 2018. 

Restul activelor, care constituie 44,1%, sunt menținute de către bănci în conturile deschise la 

Banca Națională, în alte bănci și în numerar etc. 

Pe parcursul perioadei de referință, ponderea creditelor neperformante (substandard, dubioase și 

compromise) în totalul creditelor s-a redus cu 1,9 p.p. comparativ cu finele anului 2018, 

constituind 10,6% la 30.06.2019. Această pondere s-a diminuat la majoritatea băncilor, 

indicatorul menționat variind de la 4,9% până la 26,0%. În mare parte, băncile își mențin tendința 

de diminuare a ponderii creditelor neperformante în totalul creditelor. 

Diminuarea ponderii creditelor neperformante în total credite s-a datorat în principal diminuării 

soldului creditelor neperformante cu 7,3% (323,3 milioane lei), concomitent cu majorarea 

soldului brut al creditelor cu 9,4% (3,3 miliarde lei). 

  

 
 
Totodată, s-a înregistrat o tendință de majorare a soldului depozitelor. Conform rapoartelor 

prudențiale, acestea s-au majorat cu 3,5% în perioada de referință, constituind 65,7 miliarde lei 

(depozitele persoanelor fizice au constituit 67,7% din totalul depozitelor, depozitele persoanelor 

juridice – 32,0% și depozitele băncilor – 0,3%). Cel mai mare impact asupra majorării soldului 

depozitelor a avut-o creșterea depozitelor persoanelor fizice cu 2,8 miliarde lei (6,8%), în timp ce 

soldul depozitelor persoanelor juridice s-a diminuat cu 677,3 milioane lei (3,1%). 
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Din totalul depozitelor, 57,4% a revenit depozitelor în lei, soldul acestora s-a majorat nesemnificativ 

cu 374,8 milioane lei (1,0%), constituind 37,7 miliarde lei la 30.06.2019. Depozitele în valută au 

constituit 42,6% din totalul depozitelor, soldul acestora a crescut pe parcursul perioadei de referință 

cu 1,9 miliarde lei (7,1%), alcătuind 27,9 miliarde lei. Astfel, au fost atrase depozite în valută, 

echivalentul a 331,6 milioane lei, totodată, diferența de curs valutar a alcătuit (+1,5) miliarde lei. 

 

4.4. Veniturile și rentabilitatea 
 

 

La 30.06.2019, profitul pe sistemul bancar a însumat 1,2 miliarde lei, majorându-se cu 30,8% 

(271,4 milioane lei) comparativ cu perioada similară a anului precedent. 

Veniturile totale au constituit 3,5 miliarde lei, dintre care veniturile din dobânzi – 61,3% (2,2 

miliarde lei), iar veniturile neaferente dobânzilor – 38,7% (1,4 miliarde lei). Concomitent, 

cheltuielile totale au constituit 2,4 miliarde lei, inclusiv cheltuielile cu dobânzile – 28,7% din 

totalul cheltuielilor (679,6 milioane lei), iar cheltuielile neaferente dobânzilor – 71,3% din totalul 

cheltuielilor (1,7 miliarde lei). 

Majorarea profitului este determinată, în mare parte, de creșterea veniturilor neaferente 

dobânzilor cu 12,7% sau cu 152,9 milioane lei, în special urmare creșterii veniturilor din onorarii 

și comisioane cu 15,9% (122,1 milioane lei). 

Cheltuielile cu dobânzile au scăzut cu 10,9% sau cu 83,1 milioane lei. Majorarea nesemnificativă 

a veniturilor din dobânzi cu 0,5% sau cu 11,2 milioane lei, s-a produs ca rezultat al descreșterii 

ratei medii a dobânzii la credite. 

La 30.06.2019, rentabilitatea activelor şi rentabilitatea capitalului au constituit 2,6% şi respectiv 

15,5%, fiind în creștere cu 0,9 p.p. și respectiv cu 5,2 p.p. comparativ cu sfârșitul anului 

precedent. 
 

4.4. Conformarea cu cerințele prudențiale 
 

Băncile continuă să mențină indicatorii lichidității la un nivel înalt. Astfel, valoarea indicatorului 

lichidităţii pe termen lung (principiul I al lichidităţii) a constituit 0,7 (limita ≤1), fiind la același 

nivel față de finele anului 2018. Lichiditatea curentă pe sector (principiul II al lichidităţii) s-a 

diminuat neesențial, constituind 52,3% (limita ≥20%), mai mult de jumătate din activele 

sectorului bancar fiind concentrate în active lichide. E de menționat că, cea mai mare pondere în 

activele lichide revine depozitelor la BNM – 44,5%, fiind urmate de valorile mobiliare lichide – 

24,9% și mijloacele interbancare nete – 20,5%.  

Pe parcursul trimestrului I 2019 a crescut ponderea mijloacelor interbancare nete cu 2,9 p.p., a 

depozitelor la BNM cu 1,2 p.p. Totodată, a descrescut ponderea valorilor mobiliare lichide cu 3,1 

p.p. și ponderea numerarului cu 1,0 p.p. 

Principiul III al lichidității, care reprezintă raportul dintre lichiditatea efectivă ajustată și 

lichiditatea necesară pe fiecare bandă de scadență și nu trebuie să fie mai mic de 1 pe fiecare 

bandă de scadență, este respectat de toate băncile.  

Conform situației din 30.06.2019: 

 rata fondurilor proprii totale pe sectorul bancar a înregistrat valoarea de 26,5%, fiind practic la 

nivelul sfârșitului anului precedent. Limita reglementată este respectată de fiecare bancă și 

variază între 19,2% și 65,7%. 

 fondurile proprii totale au constituit 11,5 miliarde lei și au înregistrat o creștere de 4,8% (522,4 

mil. lei) pe parcursul perioadei menționate. Creșterea fondurilor proprii a fost determinată în 

special de reflectarea de către bănci a profitului eligibil după desfășurarea adunării generale a 

acționarilor. 
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4.5. Locul BC Energbank în  sistemul bancar 
 

Rezultatele auditate ale activităţii băncilor la situaţia din 30.09.2019 arată menţinerea raportului 

de forţe între principalii jucători ai sistemului bancar comparativ cu finele anului precedent. 
mln lei 

N Banca comercială Active Datorii Capital 

propiu 

Depozite Profit 

aferent 

exercițiului 

1 BC „Moldova - 

Agroindbank” S.A. 

25 052,45 20 800,75 4 251,70 10935,35 580,01 

2 B.C. „Comertbank” S.A. 1 592,90 1 236,27 356,63 578,43 15,36 

3 BC „EuroCreditBank” 

S.A. 

1 201,25 881,10 320,16 457,79 11,77 

4 B.C. „Energbank” S.A. 2 485,48 1 826,29 659,20 1164,51 33,15 

5 B.C. „Eximbank” S.A. 4 046,07 2 943,19 1 102,87 1561,56 61,16 

6 „FinComBank” S.A. 3 482,61 2 904,74 577,86 1611,78 58,32 

7 Mobiasbanca - OTP 

Group S.A. 

11 573,15 9 720,41 1 852,73 4975,91 214,86 

8 BC „Moldindconbank” 

S.A. 

17 715,99 14 648,06 3 067,92 9040,01 480,37 

9 B.C. „ProCredit Bank” S.A. 3 748,52 3 140,44 608,07 1053,96 59,13 

10 BCR Chisinau S.A. 2 185,38 1 709,87 475,51 669,79 16,96 

11 B.C. „Victoriabank” S.A. 14 413,40 11 786,67 2 626,73 6357,76 239,92 

  total 87 497,19 71 597,80 15 899,38 38406,85 1771,02 

 

Conform sitiației din 30.09.2019,  băncile de importanță sistemică pentru sistemul bancar și 

financiar național, și anume B.C. Moldova-Agroindbank, B.C. Mobiasbanca - OTP Group S.A., 

B.C.Moldindconbank și B.C. „Victoriabank”, continuă să exceleaze la capitolul profitabilitate și 

indicatori de piață, revenindu-le circa 85,55% din profitul acumulat, 74,21% din capitalul 

propriu, 81,52% din totalul depozitelor  și 78,58% din totalul activelor bancare. 

 

Concluzii: Datorită îmbunătățirii continue a eficienței, conform rezultatelor înregistrate în 

decursul a 9 luni ale anului 2019, B.C. „Energbank” S.A.deține în sectorul bancar: locul 3 - 

venitul net (marja netă)  aferent dobânzilor; locul 6: total capitaluri propii; locul 7: depozite și 

fonduri proprii; locul 8: active, datorii, profit, rentabilitatea activelor și capitaluiui și credite 

expirate; locul 9  -  indicele eficienţei și locul 10: credite neperformante. 
 

4.6. Concurenţii emitentului 
 

Concurenții emitentului în baza indicatorilor sunt băncile de talie medie - BC ProCreditBank, BC 

FinCombank, BC EuroCreditBank, BC Energbank, BC Comerțbank și băncile caracterizate de o 

cotă de piață mică sau o profitabilitate redusă - BCR Chișinău și BC Eximbank, cărora le revin 

circa 14,45% din profitul acumulat la nivel de sector, 18,48% din totalul depozitelor,  25,79% din 

capitalul propiu și 21,42% din totalul activelor bancare. 
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5. DESCRIEREA BĂNCII 

5.1. Prezentare generală 

BC "Energbank" SA activează pe piața financiară a Republicii Moldova de peste 20 de ani, fiind 

fondată la 16 ianuarie 1997, codul fiscal – 1003600008150, cu sediu: mun. Chişinău, str. Tighina 

23/3.  

Scopul principal care stă în faţa Băncii constă în dezvoltarea efectivă şi sporirea cotei de piaţă 

deţinute pe piaţa financiară a Moldovei. 

Direcţiile principale de realizare a strategiei sunt următoarele: 

 dezvoltarea echilibrată a principalelor direcţii de business: corporativ şi retail: 

 atragerea clienţilor corporativ, inclusiv prin participarea la programele investiţionale; 

 extinderea deservirii întreprinderilor mici şi mijlocii, inclusiv pe bază de extindere a 

programelor de creditare; 

 dezvoltarea businessului retail, atât pentru atragerea resurselor băneşti, cât şi pentru realizarea 

diverselor tipuri de credite retail; 

 sporirea capitalului, fapt ce va permite atragerea la deservire a unor clienţi mai mari şi 

participarea la proiecte investiţionale importante; 

 implementarea tehnologiilor bancare eficiente; 

 dezvoltarea şi diversificarea sortimentului de produse, destinate pentru diverse segmente de 

clienţi; 

 dezvoltarea regională, dezvoltarea reţelei de filiale şi reprezentanţe; 

 crearea unui sistem flexibil de gestionare a Băncii, adecvat conjuncturii extrem de dinamice, 

bazat pe pârghii economice de gestiune şi sistem optim de distribuire a împuternicirilor. 

Rezultatele activităţii Băncii au fost reflectate în situaţiile financiare consolidate întocmite în 

conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară şi auditate de către compania 

de audit Grant Thornton Audit SRL cu sediul MD-2012, mun. Chişinău, str. Gh. Ureche, 69. 

B.C. „Energbank” S.A. este persoană juridică care îşi desfăşoară activitatea sa în temeiul Legii 

privind societăţile pe acţiuni, altor acte legislative şi actul de constituire al Societăţii şi posedă cu 

drept de proprietate bunuri, care sînt separate de bunurile acţionarilor şi se trec în bilanţul ei 

independent.   
 

5.2.  Licenţe 
 

În conformitate cu cerinţele legislaţiei Republicii Moldova, instituţiile financiar-bancare sunt 

obligate să deţină licenţa emisă de Banca Naţională a Moldovei pentru a avea dreptul de a 

desfăşura activităţi financiare.  

BC „Energbank” S.A. deţine licenţa AMMII nr. 004499 din 30.01.2018 pentru desfăşurarea 

activităţii bancare, emisă de BNM, pe termen nedeterminat şi licenţa de Societate de Investiţii de 

categoria “C”, acordată băncii de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare pe un termen 

nelimitat, licența CNPF nr.000802 din 14.01.2015, cu dreptul de a desfăşura un spectru larg de 

servicii şi activităţi de investiţii, textul integral al carora este disponibil pe pagina web a băncii. 

5.3.  Recunoașterea internațională 
 

În 2018 BC "Energbank" S.A. a fost inclusă în Top-100 cele mai bune instituții financiare din 

Europa de Sud – Est. Clasamentul a fost elaborat în baza datelor pe anul 2018, în funcție de 

activele deținute, capitalul, profitul brut, rentabilitatea activelor totale (ROA) și rata rentabilităţii 

capitalului propriu, în care au fost incluse bănci din 13 țări, așa ca: Albania, Bosnia-Herțegovina, 

Bulgaria, Croația, Grecia, Kosovo, Macedonia, Moldova, Muntenegru, România, Serbia, 

Slovenia și Turcia, realizat de prestigioasa revistă „Finance Central Europe”, care este citită de 

cei mai influenți factori de decizie nu doar din Europa Centrală și de Est, ci din întreaga lume. 
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Potrivit autorilor clasamentului, BC „Energbank” S.A. a fost apreciată drept cea mai bună bancă 

mică Moldova. 
 

5.4.  Acținoriatul emitentului 
 

La 25.10.2019 în Registrul deţinătorilor de valori mobiliare, ținut de Depozitarul central unic al 

valorilor mobiliare, erau incluşi 48 de acționari persoane fizice și juridice. 

Acţionarii, cărora BNM le-a suspendat exercițiul unor drepturi, constituie 81,0451% din capitalul 

BC „Energbank” S.A.. 

5.5.  Organele de conducere 

Nivelele organizatorice de bază ale BC „Energbank” S.A. sunt: adunarea generală a acţionarilor, 

Consiliul Băncii şi Comitetul de Conducere.  

Adunarea generală a acţionarilor reprezintă organul de deliberare și de decizie al Băncii, 

atribuţiile căruia sunt stabilite de legislaţia în vigoare şi de statutul băncii. Atribuţiile exclusive 

ale Adunării generale a acţionarilor, prevăzute de statutul băncii, nu pot fi transmise spre 

examinare altor organe de conducere ale băncii.  

Structura de conducere include Consiliul Băncii şi Comitetul de conducere, care cuprinde oficiul 

central, organizat la rândul său în departamente, direcţii, servicii, cît şi reţeaua teritorială de 

sucursale și agenții. În activitatea sa, Banca se conduce în activitatea sa de Codul de guvernare 

corporativă, aprobat de adunarea generală din din 21.04.2015.  

Organele de conducere ale Societăţii sunt alese şi activează conform prevederilor statutare și 

structura organizaţională, aprobată de către Consiliul Băncii la 26.07.2019.  

În conformitate cu prevederile statutului băncii, structura organizatorică a băncii este elaborată în 

funcţie de volumul şi direcţiile de activitate ale băncii şi aprobată de către Consiliul Băncii: 

 

Structura organizatorică a băncii 

 

 
La 30 iunie 2019, Consiliul Bancii a inclus urmatorii membri: - Dl Ion Ropot, 

Administrator temporar cu competentele Presedintelui Consiliului; - Dl Galina Balanov, 
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Administrator temporar cu competentele Membrului Consiliului; - Dl Alexandru Stratan, 

Membru al Consiliului; - Dl Aureliu Casian, Membru al Consiliului. 

 

Membrii organului executiv al băncii 
 

 Vasilachi Iurii Vasile, Preşedintele Comitetului de Conducere  

 Cuşnir Pavel Serghei, Vicepreşedintele Comitetului de Conducere  

 Ropot Ion, Administrator temporar cu competențele membrului Comitetului de Conducere 

 Balanov Galina, Administrator temporar  cu competențele membrului Comitetului de 

Conducere. 
 

5.6.  Personalul 
 

Echipa emitentului împartasesc cultura organizatională şi valorile băncii, eforturile lor fiind 

canalizate în jurul aceluiaşi obiectiv: calitatea muncii lor, pentru multumirea clientilor. La data de  

31.03.2019 avea 585 de angajați față de 584 în 2018. Media de vârstă a angajaților a rămas 

neschimbată - 42 de ani. Structura personalului Băncii se prezintă astfel: 72% femei și 38% 

bărbați. 

Politica băncii în domeniul managementului resurselor umane se orientează spre perfecţionarea 

continuă a calităţii personalului băncii, dezvoltarea profesională a angajaților, perfecţionarea  

sistemului de evaluare a performanţelor şi de retribuire a muncii, fidelizarea salariaţilor băncii şi 

menţinerea specialiştilor valoroşi, îmbunătăţirea eficienţei organizaționale şi a proceselor 

tehnologice. 
 

 
 

5.7.  Reţeaua băncii 
 

 
 

5.8.  Strategia Băncii 

 

În 2018, BC „Energbank” S.A.  a aprobat o nouă strategie de dezvoltare pentru perioada 2018-

2020. Scopul principal al Strategiei 2020 este atingerea unui nou nivel de competitivitate, ceea ce 

face posibilă concurența atât cu băncile, cât și cu companiile de microfinanțare, rămânând în 
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același timp o bancă pentru persoane fizice și juridice. Principala idee este dezvoltarea 

businessului in continuu, creșterea profitabilității și eficienței și, în același timp, creșterea 

flexibilității, vitezei de luare deciziilor și orientarea către client prin implementarea tehnologiilor 

noi.  

Îmbunătățirea experienței clienților, asigurarea dezvoltării tehnologice și implementarea 

măsurilor care vizează sporirea satisfacției clienților, asigurarea conformării cu cerințele de 

reglementare ale BNM, precum și optimizarea proceselor au fost stabilite ca direcții strategice de 

dezvoltare până în anul 2020. Suntem convinși că masurile consistente în aceste domenii vor 

permite băncii să implementeze si schimbările dorite în activitățile curente, vor asigura realizarea 

așteptărilor clienților și, în cele din urmă, îmbunătățirea performanțele operaționale și financiare.  

În elaborarea obiectivelor Strategii pentru anii 2018-2020, o atenție deosebită a fost acordată 

tendințelor care au impactul major asupra activității băncii. 

 

 

 
 

Pentru implementarea cu succes a Strategiei 2018-2020, au fost analizate riscurile-cheie care ar 

putea afecta realizarea obiectivelor strategice și au fost elaborate măsuri adecvate pentru a le 

minimiza. În cadrul planificării afacerii, va fi efectuată o analiză regulată a deviației valorilor 

reale ale indicatorilor de la nivelul planificat, prognoza implementării Strategiei va fi actualizată 

luând în considerare riscurile nou apărute sau deja realizate 

 

5.9. Responsabilitatea socială 

 

BC „Energbank” S.A. realizează un număr esențial de programe în domeniul responsabilității 

sociale corporative. Printre ele se numără programe, orientate spre popularizarea tradițiilor 

naționale și dezvoltarea artei, precum și activități de cultură generală pentru copii și tineret. 

Fiind un adept a menținerii și dezvoltării tradițiilor naționale, Banca participă activ la expozițiile 

meșterilor populari, unde sunt expuse articole în stil național. Mai mulți meșteri populari au fost 

sponsorizați de către BC „Energbank” SA cu prime financiare în cadrul sărbătoririi Hramului 

Orașului în regiuni. 
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BC „Energbank” S.A. timp de mai mulți ani participă activ la ridicarea nivelului de educație 

financiară a populației țării, în special printre tineri și copii. Astfel, pe parcursul anului 

colaboratorii Băncii în cadrul campaniilor naționale de sporire a educației financiare, desfășoară 

prezentări în instituțiile de învățământ și invită grupuri de copii pentru excursii în cadrul 

sucursalele sale. 

Realizarea programelor sociale a devenit parte integrantă a activității cotidiene a Băncii, în 

cadrul căreia anual se acordă asistență casei-internat pentru copii cu dizabilități din Hîncești, care 

este o instituție de importanță națională.  

În fiecare an, pe data de 1 iunie, de Ziua Internațională a Protecției Copiilor în fiecare sucursală a 

băncii este organizat un mic spectacol pentru copii din regiunile țării, în cadrul cărora ei au parte 

de surprize plăcute și daruri dulci. 

Timp de aproape zece ani Banca menține tradiția desfășurării anuale a Spartachiadei pentru 

colaboratorii băncii, desfășurată cu prilejul Zilei lucrătorului bancar. În pădurile întinse de-a 

lungul râului Nistru colaboratorii băncii își consolidează spiritul de echipă și sănătatea fizică. 

Banca stimulează activ inițiativele sportive ale angajaților săi. Echipele sportive ale 

colaboratorilor Băncii de fotbal ocupă regulat premii la competiții intercorporative și turnee 

intrabancare.  
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6. MANAGEMENTUL RISCURILOR 

 

Managementul riscurilor în cadrul Băncii este integrat totalmente cu procesul de adoptare a 

deciziilor administrative și se realizează în mod centralizat. Direcția Administrarea Riscurilor 

exercită funcția metodologică, analitică, de control și de rapoarte în domeniul managementului 

riscurilor, acumulează informațiile despre fiecare tip de risc financiar și deține date actuale 

privind profilul de risc al Băncii. Periodic, dar nu mai rar decât o dată în lună, Direcția 

Administrarea Riscurilor informează Comitetul de Conducere al Băncii despre expunerea la 

riscuri semnificative în adoptarea deciziilor operative. Periodic, dar nu mai rar decât o data in 

trimestru, Direcția Administrarea Riscurilor prezintă Consiliului Băncii și Comitetului de 

gestionare a riscurilor și de audit create de Consiliu informația despre profilul de risc actual. 

Consiliul Băncii stabilește strategia de management al riscurilor, exercită supravegherea asupra 

executării acestei strategii și aprobă regulamente, politici și planuri de management al riscurilor. 

Scopul principal al managementului riscurilor în cadrul Băncii constă în executarea cerințelor 

prudențiale ale Băncii Naționale a Moldovei, precum și luarea în calcul echilibrată a intereselor 

tuturor părților interesate – clienților, partenerilor, acționarilor, organelor de control, atât la 

moment, cât și în perspectiva pe termen lung. 

Un management eficient al riscurilor reprezintă o condiție a succesului, mai cu seamă în perioade 

economice deloc liniștite. Obiectivele esențiale, ca maximizarea profitabilității, minimizarea 

expunerii la risc, respectarea reglementărilor în vigoare au determinat ca procesul de 

management al riscului să devină mai complex și indispensabil. 

Responsabilitatea pentru managementul riscurilor stabilește un model de protecție cu trei nivele 

după cum se vede în figura de jos: 
 

 
 

Primul nivel de protecție cuprinde subdiviziunile ale căror activitate este legată direct de apariția 

riscului. Al doilea nivel de protecție efectuează evaluarea independentă a riscului, supravegherea 

și analiza critică a primului nivel de protecție. Al treilea nivel de protecție reprezintă 

subdiviziunea de audit intern care analizează eficiența și corectitudinea proceselor principale de 

management al riscurilor.  

În scopul managementului eficient al riscurilor, și anume anticipării acestora și identificării 

aspectelor vulnerabile, Direcția Administrarea Riscurilor trimestrial efectuează simulări de criză, 

generând scenarii extreme asupra tuturor activităților semnificative ale băncii. În cadrul 

procesului se identifică și se analizează situațiile care pot provoca pierderi excepționale dar 

posibile, precum și estimare lor, atât în viitorul previzibil cât și pe termen lung, după ce se 

determină mărimea pierderilor care pot fi înregistrate de Banca. Rezultatele simulărilor de criză 

se raportează către Comitetul de Conducere și Consiliul Băncii.  

Baza normativă a managementului riscurilor este legislația în vigoare a Republicii Moldova, 

regulamentele și recomandările Băncii Naționale a Moldovei, precum și actele normative interne. 

În afară de aceasta, la determinarea metodologiei de management al riscurilor, Banca se conduce 

de cele mai bune practici mondiale, aplicând preponderent prescripțiile actuale ale Băncii 

Centrale Europene și ale Comitetului de Supraveghere Bancară Basel (Basel III).  
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În scopul îmbunătățirii sistemului de management al riscurilor, Banca dezvoltă în continuare 

metodologiile, instrumentele și mecanisme de evaluare a riscurilor.  

Banca este expusă la următoarele tipuri de riscuri semnificative: 

 

6.1.  Riscul de ţară şi transfer  
 

Riscul de ţară reprezintă riscul de apariție a pierderilor ca rezultat al neonorării (neonorării la 

timp) a obligațiunilor de către contragenții aflați peste hotare, din cauza unor condiții economice 

sau politice. Cota principală a activelor și angajamentelor Băncii ține de clienții și contragenții 

locali. Riscul de țară apare în legătură cu necesitatea economică de a achita plăți clienților de 

peste hotare și de a colabora cu sistemele de transferuri de bani.  

Riscul de transfer este riscul rezultat din imposibilitatea convertirii de către o contraparte a 

monedei naționale în valuta străină necesară plății unor obligații financiare din cauza lipsei sau 

indisponibilității acestei monede ca urmare a unor restricții impuse de către țara contrapărții 

respective.  

Principalele surse de informații pentru managementul riscului de țară şi de transfer sunt datele 

agențiilor de rating mondiale mari și publicațiile din sursele mass-media. Aceste informații sunt 

monitorizate de către Direcția Administrarea Riscurilor nu mai rar decât o dată în lună. 

 
6.2.  Riscul de piaţă 

 

Influența potențială negativă a riscului de piață constă în impactul modificărilor conjuncturii 

pieței și a condițiilor macroeconomice. Principalele riscuri de piață pentru Banca sunt riscul 

valutar și riscul ratei de dobândă. 

Riscul valutar este parte componentă a riscului de piață și este legat de modificarea cursurilor 

monedelor străine la pozițiile valutare deschise. Departamentul Trezorerie este responsabil pentru 

managementul operativ al riscului valutar.  

Banca este expusă riscului ratei de dobândă în virtutea unei eventuale modificări nefavorabile a 

ratelor dobânzilor la active, pasive și instrumentele extrabilanțiere. Managementul riscului ratei 

de dobândă este efectuat periodic de Comitetul de Administrare a Activelor și Pasivelor pe baza 

informațiilor furnizate de Departamentul Dezvoltare, Departamentul Trezorerie și Direcția 

Administrarea Riscurilor. De asemenea, Banca analizează senzitivitatea venitului net din dobânzi 

la o posibilă modificare proporțională a ratelor de dobânzi pe intervale individuale. 

 

6.3.  Riscul de lichiditate 
 

Riscul de lichiditate este definit de bancă ca imposibilitatea de achitare la timp a plăților aferente 

obligațiunilor sale. Un astfel de risc poate să apară în urma unor active și angajament financiare 

neechilibrate, dar și în cazul în care se impune onorarea imediată și simultană a tuturor 

angajamentelor sale. Consiliul Băncii / Comitetul de Conducere este informat lunar despre starea 

lichidității pe termen scurt și pe termen lung, despre echilibrarea activelor și angajamentelor din 

punctul de vedere al termenelor. Departamentul Trezorerie este responsabil pentru monitorizarea 

zilnică a pozițiilor de lichiditate. De asemenea, banca urmărește să-și asigure un portofoliu 

diversificat și de o calitate înaltă a activelor, asigurându-și o activitate durabilă și de succes. 
 

6.4.  Riscul de credit 

 
Riscul de credit este cel mai semnificativ pentru întregul sistem bancar. Banca înțelege riscul de 
credit ca pe o probabilitate potențială ca beneficiarii de împrumuturi / contragenții să nu își 
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onoreze la timp sau nu în totalitate angajamentele față de bancă. Organul principal care 
administrează riscul de credit este Comitetul de Credite al băncii. Pentru a adopta decizii, 
următoarele subdiviziuni structurale furnizează informații Comitetului de Credite: Departamentul 
Creditare, Departamentul Juridic, Direcția Gajuri, Direcția Administrarea Riscurilor. În caz de 
necesitate (de exemplu, gradul de expunere) la procesul de management al riscului de credit 
participă Consiliul și Comitetul de Conducere. 

Purtătorii principali ai riscului de credit al Băncii sunt persoanele juridice mari, segmentul retail, 
Guvernul Republicii Moldova, băncile de peste hotare, unde sunt deschise conturi corespondente. 
Metodele principale de reducere a riscului de credit sunt: 

 analiza minuțioasă a activității clienților / contragenților (atât la momentul adoptării decizii de 
expunere la risc, cât și pe toată durata ciclului de viață al expunerii );  

 acceptarea garanților pentru asigurarea expunerii (fidejusiune, gajul de bunuri mobiliare și 
imobiliare, amanetarea mijloacelor bănești etc.);  

 lucrul activ cu creditele neperformante cu aplicarea diferitelor metode de reducere a riscului de 
credit;  

 stabilirea limitelor pe anumite tipuri de expuneri;  

 diversificarea portofoliului de credite și identificarea segmentelor cele mai favorabile pentru 
creditare (pe baza informațiilor interne și a statisticii, și având în calitate de călăuză situația din 
sectorul bancar în ansamblu și tendințele indicatorilor macroeconomici). 

 

6.5.  Riscuri operaţionale 
 

Banca înțelege sub riscul operațional eventualitatea unor pierderi ca urmare a caracterului 

inadecvat sau al perturbărilor în procesele interne, impactului factorului uman, a perturbărilor și 

erorilor în sisteme, precum și al influenței mediului exterior. Direcția Administrarea Riscurilor 

agregă informațiile disponibile despre incidentele de risc operațional și prezintă, cu periodicitatea 

stabilită, un raport Comitetului de Conducere. Pe baza unei analize, Comitetul aprobă planul de 

activități pentru minimizarea probabilității / impactului riscurilor operaționale. 

De asemenea Banca, gestionează riscurile operaționale prin intermediul Direcției Audit Intern, 

care desfășoară o activitate continuă de examinare și evaluare a proceselor de activitate ale 

Băncii, cu raportarea regulată către Comitetul de Administrare a Riscurilor și Audit/Consiliul 

Băncii, şi informarea Comitetului de Conducere, despre rezultatele de audit, riscurile identificate 

și recomandările formulate. 

 

6.6.  Riscul juridic 

 

Riscul juridic cuprinde expunerea Băncii la amenzi şi alte sancţiuni sau plăţi de despăgubiri în 

caz de neaplicare sau aplicare defectuoasă a dispoziţiilor legale sau contractuale, nevaliditatea 

unei garanţii şi imposibilitatea de executare a acesteia, precum şi a faptului că drepturile şi 

obligaţiile contractuale ale băncii şi /sau ale contrapartidei sale nu sunt stabilite în mod 

corespunzător. 

În desfășurarea activității sale, Banca se conduce în strictă conformitate cu cerințele legislației în 

vigoare și cu actele normative supuse legii, precum și respectă prevederile contractelor încheiate. 

Respectarea prevederilor actelor normative și ale contractelor încheiate este asigurată prin 

funcționarea sistemului organelor de control intern, din care face parte Direcția Audit Intern, 

Direcția Conformitate, Direcția Administrarea Riscurilor și de către Serviciul Asistență Juridică, 

care în activităţile sale curente urmează să întocmească documentația în conformitate cu 

dispoziţiile legale și să stabilească în mod corespunzător drepturile şi obligaţiile contractuale ale 

Băncii. 
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6.7.  Riscul reputațional 

 

Riscul reputațional (de imagine) este cauzat de apariția unor materiale negative publicate în 

massmedia privind activitatea Băncii ce conduc la neîncrederea creditorilor, deponenților și a 

pieței fața de integritate băncii. În fiecare lună Departamentul Dezvoltare efectuează 

monitorizarea publicațiilor și informațiilor despre Banca în mijloacele de informare în masă (la 

televiziune și radio, în edițiile periodice și în rețeaua Internet).  

Banca are ca scop încadrarea într-un nivel de risc reputațional redus, care să nu conducă la 

înregistrarea de pierderi sau la nerealizarea profiturilor estimate de Banca. 

Banca consideră, că dezvoltarea afacerii trebuie să contribuie la ameliorarea calității vieții 

colaboratorilor și membrilor familiilor lor, să acorde la maxim posibila susținere a celor nevoiași, 

fiind un membru cu drepturi depline a societății și împărtășind principiile responsabilității 

sociale. 
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7. INFORMAȚIA FINANCIARĂ   

7.1. Situaţia poziţiei financiare 

lei 

Indici 2015 2016 2017 2018 30.09.2019 

Total active 2224934988 2415425742 2675412897 2691321844 2485482942 

Total datorii 1742128022 1874032668 2080005015 2065279965 1826287185 

Capitalul propiu 482806966 541393074 595407881 626041879 659195757 

Capitalul social 100000000 100000000 100000000 100000000 100000000 

Actiuni pasate 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 

 

Activele și capitalul propiu băncii au înregistrat o dinamică pozitivă pe parcursul anilor de 

activitate 2014-2018, iar la 30.09.2019 valoarea activelor băncii constituia 2485482942 lei, 

capitalul propiu - 659195757  lei, iar datoriile s-au diminuat cu 11,57% față de anul 2018. 

 

 
 

Structura depozitelor emitentului 
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Concluzii: Pondera cea mai mare de credite in lei a fost acordate următoarelor ramuri la 

30.09.2019:  

 agriculturii 11,81% 

 industriei alimentare 2,99% 

 domeniul construcţiilor 2,72% 

 Credite de consum 35,45% 

 industriei productive 1,60% 

 comerţului 16,28% 

 mediului financiar nebancar 5,35% 

 C procurarea/construcţia imobilului 6,09% 

 persoanelor fizice care practică activitate 1,38% 

 transport, telecomunicaţii şi dezvoltarea reţelei 0,06% 

 prestării serviciilor 6,69% 

 Alte credite acordate 9,57% 

 

7.2. Situaţia consolidată de profit sau pierdere 

lei 

Indicatori 2014 2015 2016 2017 2018 30.09.2019 

Venituri din dobânzi 117984345 158848410 184862791 159549652 137403326 99691316 

(-) Cheltuieli cu 

dobânzile 

66479818 75290255 78242412 61478460 43538504 24224592 

Venituri din taxe şi 

comisioane 

44199584 43046980 50420801 55792025 54573249 40796409 

(-) Cheltuieli cu taxe şi 

comisioane 

6950840 7194197 9389707 10767090 10551117 8912468 

Alte venituri operaţionale 698392 978840 920602 1058700 1180321 1145561 
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(-) Cheltuieli 

administrative 

66473914 69817765 85741633 94083109 103371714 78099390 

(-) Amortizarea 5029711 5317736 5506862 6044063 6744509 7402154 

Total profit sau (-) 

pierdere din operaţiuni 

continue după impozitare 

41 672 232 50279582 74814257 60164775 57650166 38397142 

Cheltuieli sau (-) venituri 

cu impozitul aferent 

profitului sau pierderii 

din activități continue 

4 893 997 -10455383 6228149 5552118 6684919 5243264 

Total profit sau (-) 

pierdere din operaţiuni 

continue după impozitare 

36778235 60734966 68586108 54612657 50965248 33153878 

Total profit sau (-) 

pierdere 

aferent/exercițiului 

36778235 60734966 68586108 54612657 50965248 33153878 

 

Activitatea Băncii este profitabilă pe parcursul tuturor anilor de activitate. Venitul din 

dobânzi în 2018 s-a micsorat pina la 137,4 milioane de lei, ceea ce este cu 13.8% mai putin decât 

cifra corespunzătoare anului 2017. Principalul declin al veniturilor din dobânzi a fost generat în 

primul rând ca urmare a scăderii veniturilor obținute din titlurile de valoare și împrumuturile 

acordate întreprinderilor.  

Evolutia profitului net 

 

Indicator  31.12.2014 31.12.2015 31.12. 2016 31.12.2017 31.12.2018 30.06.2019 

Total profit net 36 778 235 60 734 966 68 586 108 54 612 657 50 965 248 16 840 516 

Acțiuni plasate 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Profit net,  

lei/actiune 
18,39 30,37 34,29 27,31 25,48 16,58 

 

 
 

7.3. Respectarea normativelor prudenţiale 
 

Denumirea indicatorului Normativ 

prudențial 

2014 2015 2016 2017 2018 

Fonduri proprii ≥200 mil 

lei 

272,11 340,2059 386,3488 433,2778 446,8436 

Rata fondurilor proprii totale  ≥ 10% 23,15 35,41 43,37 43,94 39,94 

Suma expunerilor "mari" / 

Fonduri proprii  

≤ 5 0,53 0,21 0 0 0 
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Suma primelor zece datorii 

nete la credite minus 

reducerile / Soldul datoriei la 

credite net (suma de bază)  

≤ 30 28,22 29,42 26,4 21,77 22,25 

Expunerea netă maximă 

asumată față de o persoană 

sau un grup de persoane 

acționând concertat / Fonduri 

proprii  

≤ 15% 0,00 0 0 0 0 

Expunerea totală maximă a 

băncii față de o persoană 

afiliată și/sau un grup de 

persoane acționând concertat 

cu persoana afiliată băncii / 

Fonduri proprii   

<10% 0,00 0 4,83 5,65 5,95 

Total expuneri față de 

persoanele afiliate/ Fonduri 

proprii de nivel 1 de bază   

≤ 20% 3,52 6,31 12,14 13,57 14,09 

Imobilizări corporale/Fonduri 

proprii  

≤ 50% 43,27 34,78 33,88 30,29 30,17 

Principiul I - Lichiditatea pe 

termen lung  

≤ 1 0,68 0,52 0,66 0,68 0,72 

Principiul II - Lichiditatea 

curentă   

≥ 20% 38,85 52,77 56,69 60,47 60,03 

 

Riscul de lichiditate 
 

În scopul monitorizării și diminuării riscului de lichiditate, conform informației BNM 

emitentul  are următorii indicatori de lichiditate, a căror limite sunt încadrate în prevederile 

stabilite de Banca Națională a Moldovei:  

a) lichiditatea pe termen lung (Principiul I) – prevede ca suma activelor Băncii cu termenul 

de rambursare mai mult de 2 ani să nu depășească suma resurselor ei financiare, adică raportul 

respectiv nu trebuie să fie mai mare decât 1;  

b) lichiditatea curentă (Principiul II) – prevede ca lichiditatea curentă a Băncii, exprimată 

ca raport al activelor lichide la activele totale ale Băncii, nu trebuie să fie mai mică decât 30% 

(cerința Băncii Naţionale a Moldovei >20%). 
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7.4. Evoluţia indicatorilor BC „Energbank” S.A.   
Analiza performanței  emitentului 

 

VENITURI ŞI 

PROFITABILITATE 
    

31.12.2015 31.12.2016 31 12 17 31 12 18 
30.09.2019 

Rentabilitatea activelor (ROA) %   1,79 2,71 2,92 2,04 1,69 

Rentabilitatea capitalului (ROE) %   8,94 13,14 13,28 9,48 6,87 

Venitul net aferent dobânzilor / 

Total venit 
%   25,92 29,44 37,04 36,90 44,11 

Cheltuieli neaferente dobânzilor / 

Total venit 
%   48,03 52,08 48,99 56,33 66,46 

Venitul din dobânzi anualizat / 

Valoarea medie lunară a activelor 

generatoare de dobândă 

%   7,60 9,66 10,95 8,09 6,76 

Marja netă a dobânzii (MJDnet) %   3,32 5,08 6,31 4,97 5,12 

Indicele eficienţei (Ief) %   138,54 141,09 148,65 136,48 129,16 

LICHIDITATE 

Principiul I - Lichiditatea pe termen 

lung 
  ≤ 1 0,68 0,52 0,66 0,68 0,87 

Principiul II - Lichiditatea curentă % ≥ 20% 38,85 52,77 56,69 60,47 52,46 

Principiul III - Lichiditatea pe benzi 

de scadența 
    0,00 0,00 X X X 

- pina la o luna inclusiv   >1 0,00 0,00 3,52 3,42 2,65 

- intre o luna si 3 luni inclusiv   >1 0,00 0,00 38,72 43,42 41,29 

- intre 3 si 6 luni inclusiv   >1 0,00 0,00 6,73 6,63 34,31 

- intre 6 si 12 luni inclusiv   >1 0,00 0,00 3,11 3,68 20,48 

- peste 12 luni   >1 0,00 0,00 2,43 3,15 13,89 

 


