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MESAJUL PREŞEDINTELUI BĂNCII 

Stimaţi acţionari, parteneri şi clienţi ai BC “UNIBANK” S.A.! 

 
Rezumând rezultatele acti vităţii pe anul  trecut  2010,  permiteţi-mi să subli ni ez 

pri nci pal ele realizări  şi probl eme at ât  ale sistemul ui  bancar di n Mol dova,  cât  şi  al e BC 

“ UNI BANK” S. A.  

În pofi da crizei  politice prel ungite di n Republica Mol dova,  î n anul  fiscal  2010 s-au 

înregistrat  t endi nţ e pozitive de depăşire a consecinţel or crizei  gl obal e şi  de st abilizare a sit uaţiei 

economice di n ţ ară.  FMI a sal ut at  rezultatele implement ării  î n anul  2010 a reformel or şi  programei 

economice de către Guvernul Republicii Mol dova.   

S-a realizat  mult  pentru regl ementarea sect orul ui  fi nanci ar – au fost  adopt at e 

amendament e la Legea privi nd garant area depozitel or,  Legea i nstit uţiilor financi are,  Regul ament ul 

cu pri vire la sistemele de control i ntern în bănci şi alte document e legislative şi normati ve.  

Apr oape t oţi  i ndi cat orii  de vol um ai  sistemul ui  bancar di n ţ ară au î nregistrat  creşt ere.  Pe 

parcursul  anul ui  fiscal  băncile di n Mol dova au menţi nut  o politică dest ul  de conservat oare, 

conti nuând să reducă rat ele dobânzil or l a împrumut uri,  reuşi nd astfel să stabilizeze ni vel ul 

împrumut urilor probl ematice î n ansambl u pe sistem. 

În acest e condiţii,  î n urma unui  an greu 2009,  rezultat ul  fi nanci ar – profitul  Băncii  pe anul 

2010 a constit uit 19 milioane l ei,  depăşi nd cifra pl anificată cu 6, 3%.  Banca a reuşit  să-şi  menţi nă 

indicat orii  de vol um şi  echili brul  î n condiţiile unei  concurenţ e dure pe pi aţa bancară.  Măsurile 

întrepri nse pentru sporirea eficienţ ei  operaţi unil or sal e pe seama menţi nerii ni vel ul ui  necesar de 

lichi ditate,  capitalizare şi rent abilitate au dus l a fapt ul,  că i ndi cat orii  de eficacitate a acti vităţii 

Băncii  s-au poziţi onat  semnificativ mai  sus,  decât  pe sistemul  bancar:  rent abilitatea acti vel or – 

4, 96% (pe sistemul  bancar – 0, 54%),  rent abilitat ea capital ul ui  – 11, 2% (pe sistemul  bancar – 

3, 04%). 

Pentru promovarea şi  dezvoltarea cu succes a acti vităţii Băncii,  rămân î n conti nuare 

importante sarci nile de monit orizare a riscuril or fi nanci are,  de abordare compl exă a l ucrul ui  cu 

clienţii şi de cunoaşt ere a specificul ui de afaceri ale parteneril or noştri. 

Înţelegem,  că dezvoltarea de mai  departe şi  succesul  Băncii  depi nd de bunăst area 

clienţil or noştri  şi  i ntenţionăm şi  î n conti nuare să depunem t oat e efort urile pentru menţi nerea 

stat ut ul ui  de i nstit uţie fi nanci ară de î ncredere.  În condiţii de concurenţ ă acerbă Banca va reacţi ona 

într-un mod flexi bil  şi  rapi d l a schimbările de pe pi aţ a fi nanci ară,  va fi  mobilă î n pr omovarea 

produsel or noi. 

Pri n urmare,  permiteţi-mi să exprim mulţ umire şi recunoaşt ere acţi onaril or,  clienţil or şi 

parteneril or pentru încredere, col aborare şi susţinere î n munca noastră. 

În anul  următ or,  Banca i nt enţi onează să majoreze i ndi cat orii  de volum,  asi gurând 

creşterea pe baza dezvoltării  relaţiilor cu clienţi  şi parteneri.  Banca va depune t oat e efort urile at ât 

pentru î ndepli nirea obligaţi unil or asumate faţă de deponenţi  şi  clienţi, cât  şi  pentru creşt erea 

semnificativă a numărul ui clienţil or şi parteneril or de afaceri. 

 

 

 

Ţugul schi D. F.  

Preşedi nt ele BC “ UNI BANK” S. A.  
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COMPONENŢA ORGANELOR DE CONDUCERE ALE BC “UNIBANK” S.A.  

 

Adunarea generală a acţionarilor Băncii - în persoana acţionarului unic VСР Capital 

Partners Unternehmensberatungs AG 

 

Consiliul Băncii 
Membrii Consili ul ui: 

Milovidov D. C. - Preşedi nt ele Consili ul ui băncii,  

Prim- Vi cepreşedi nt e al Băncii Comerciale “Petrocommerсе” SAD,  or. Moscova, Rusi a; 

Vinogradov V.А. – membru al Consili ul ui băncii,  

Prim- Vi cepreşedi nt e al Băncii “Petrocommerсе” SAD,  or. Moscova, Rusi a; 

Kolobova N.V. – membru al Consili ul ui băncii,  

Vi ce-preşedi nt e al Băncii “Petrocommerсе” SAD,  or. Moscova, Rusi a 

 

Comisia de revizie – organul de control al băncii: 

Marinenkova А. А. – Preşedi nt ele comisiei de revi zie, şeful servi ci ul ui control i ntern al  

Băncii “Petrocommerсе” SAD, or. Moscova, Rusia;  

Sandu N. А. – membru al comisiei de revi zie, şeful direcţiei deservire corporati vă         

a BC “ UNI BANK” S. A;  

Mura I.C.  – membru al Comisiei  de cenzori,  Vi cedirect or general  – şef al grupul ui  pl anificare şi 

analiză  “LUKOI L-Mol dova” SRL.  

 

Organul executiv: 
Ţugul schi D. F. - Preşedint ele Băncii. 
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INFORMAŢII GENERALE DESPRE BANCĂ 

Autorizaţii şi licenţe 
Banca Comerci ală “ UNI BANK” S. A.  est e î nregistrată l a Banca Naţi onală a Mol dovei  l a 

19 i anuarie 1993 şi  acti vează î n baza St at ut ul ui  şi licenţei  de desfăşurare a acti vităţii fi nanci are 

seria A MMII  №004464,  eli berată l a 03 i ulie 2008 de căt re BNM.  (ant eri or a fost  eli berat ă 

Aut orizaţia BNM di n 20. 12. 2001 de desfăşurare a acti vităţii fi nanciare,  care şi -a pi erdut 

val abilitatea). 

În afară de aceasta, BC “UNI BANK” S. A. dispune de licenţe pentru:  

 desfăşurarea acti vităţii profesi oniste pe pi aţa valoril or mobiliare de deal er ca acti vitate de 

bază,  cu acti vităţi  conexe de brokeraj,  under writi ng şi  consulti ng i nvestiţional                    

Nr. CNPF 000567 di n 13. 02. 2010.  

 

Participarea în organizaţiile şi asociaţiile financiare 

          BC “ UNI BANK” S. A. este membru al următ oarel or asoci aţii, uni uni şi sisteme de plată:  

- membru al Asoci aţiei băncil or a Republicii Mol dova;  

- membru afiliat al sistemului internaţi onal de pl ată “Master Card Int ernati onal ”; 

- membru asoci at al sistemul ui internati onal de pl ati “VI SA I NTERNATI ONAL”;  

- acţi onar şi membru al Bursei de fonduri a Mol dovei; 

- acţi onar şi membru al Depozitarul ui naţi onal al valoril or mobiliare al Republicii Mol dova ; 

- partici pant la sistemul mondi al al plăţil or fi nanci are i nternaţi onale S. W.I. F.T. ; 

- partici pant la sistemele de transferuri băneşti (“Western Uni on”, “Aneli k”, “ Uni stream”, 

“Mi gom”, “Poşt a rapi dă”, “Cont act ” şi “Li der”, “Cor oana de Aur”.  

- asoci at ul SRL “BI ROUL DE CREDI T”.  

Filiale şi reprezentanţe 

Denumirea 

filialelor/reprezentanţelor 
Adresa poştală Telefon 

Filiala  Chişinău MD-2012 mun. Chişinău, str. Puşkin, 26  (22) 25-39-43 

Filiala  Bălţi MD-3121 mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 41  (231) 2-24-88 

Filiala  Hînceşti  MD-3401 or. Hînceşti, str. Mihalcea Hîncu, 108  (269) 2-36-06 

Filiala Comrat MD-3801 mun. Comrat, str. Lenin, 204 «B»  (298) 2-54-76 

Filiala Ceadîr-Lunga MD-6101 or. Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 52  (291) 2-09-85 

Reprezentanţa «Nistru-Lada» MD-2020 mun. Chişinău, str. Calea Orheiului, 112  (22) 25-38-24 

Reprezentanţa «Botanica» MD-2015 mun. Chişinău, str. Decebal, 91  (22) 63-29-50 

Reprezentanţa «Vulcăneşti» MD -5300 or. Vulcăneşti, str. Gagarin, 32  (293) 2-39-90 

Reprezentanţa nr. 1  MD - 2045 mun. Chişinău, str. Studenţilor, 7/5  (22) 32-91-09 

Reprezentanţa nr. 2 MD-2068 mun. Chişinău, str. Aleco Russo, 1 (22) 31-09-21 

Reprezentanţa nr. 3 MD-2051 mun. Chişinău, str. O. Ghibu, 5 (22) 51-23-86 

Reprezentanţa nr. 4 MD-4626 or. Cupcini, str. Renaşterii, 3 (246) 7-38-49 

Reprezentanţa nr. 5 MD - 3100 MD-3100 or. Bălţi, str. Mihai Viteazul, 31 (231) 2-24-88 

Reprezentanţa nr. 6 MD-3100 or. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 2 (231) 4-71-28 

Reprezentanţa nr. 7 MD - 6106 or. Ceadîr-Lunga, str. Cecanova, 4a (291) 2-14-16 

Reprezentanţa nr. 8 MD-3805 mun. Comrat, str. Pobedî, 111 (298) 2-65-41 

Reprezentanţa nr. 9 MD-3401 or. Hînceşti, str. Chişinăului, 4 (269) 2-57-11 

Reprezentanţa nr. 10 MD-3401 or. Hînceşti, str. Alexandru cel Bun, 99 (269) 2-49-98 

Reprezentanţa nr. 11 MD-2002 mun. Chişinău, şos. str. Munceşti, 271 A (22) 52-70-29 

Reprezentanţa nr. 12 MD-2002 mun. Chişinău, şos. str. Munceşti, 121 A   (22) 63-76-07 
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Reprezentanţa nr. 13 MD-6100 or. Ceadîr-Lunga, str. M. Lomonosov, 21 (291) 2-60-94 

Reprezentanţa nr. 14 MD-3100 mun. Bălţi, str. Nicolae Iorga, 11/3 (231) 4-59-40 

Reprezentanţa nr. 15 MD-3100 mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 57 (231) 2-74-23 

Reprezentanţa nr. 16 MD-2064 mun. Chişinău, str.Ion Creangă, 49 (22) 83-87-41 

Reprezentanţa nr. 17 MD-2060 mun. Chişinău, str. Constantin Brîncuşi, 3 (22) 83-87-79 

Reprezentanţa nr. 18 MD - 2001 mun. Chişinău, str. Gagarin, 5 (22) 53-65-49 

Reprezentanţa nr. 19 MD- 3802 mun. Comrat, str. Pobedî, 65 (298) 2-39-49 

Reprezentanţa nr. 20 
MD – 2005 mun. Chişinău,  str. Mitropolit G. 

Bănulescu Bodoni, 57 
(22) 21-29-02 

Reprezentanţa nr. 21 MD – 2038 mun. Chişinău, str. Melestiu, 20/1 (22) 25-38-34 

Reprezentanţa nr. 22 MD – 2005 mun. Chişinău, str. Petru Rareş, 36 (22) 83-01-48 

Reprezentanţa nr. 23 MD - 2044 mun. Chişinău, str. Aleco Ruso,28 (22) 42-26-20 

Reprezentanţa nr. 24 MD - 6106 or. Ceadîr-Lunga, str. Gorchi,1  (291) 2-09-85 

Reprezentanţa nr. 25 МД – 2020  mun. Chişinău, str. Socoleni, 1 (22) 46-40-79 

 

Bănci corespondente 
 

Denumirea băncii corespondente  Valuta contului 
Tipul 

contului 

The Bank of New York Mellon, Ne w- Yor k, SUA USD Nostro 

Commerzbank AG, Frankfurt pe Mai n, Germania USD,  EUR Nostro 

BHF-BANK AG, Frankfurt pe Mai n, Germani a EUR Nostro 

ING Bank N.V., filiala Bucureşti, Bucureşti, România USD,  RON Nostro 

OJSC Bank “Petrocommerce” Moscova, Rusi a 
RUB,  USD, EUR,  

GBP, MDL 

Nostro,  

Lor o 

SAP BC “Privatbank”, Dnepr opetrovsk, Ucrai na UAH Nostro 

OJSC “BELPROMSTROIBANK” , Mi nsk, Belarus  BYR Nostro 

SAP “Bank Petrocommerce –Ucraina”, Ki ev, Ucrai na 
EUR,  USD, UAH,  

M DL 

Nostro,  

Lor o 

OJSC BC “Anelik RU”,  Moscova, Rusi a USD,  EUR, RUB Nostro 

ZAO “Raiffeisenbank”, Moscova, Rusi a  USD,  EUR Nostro 

AKB “RUSSLAVBANK” ZAO, Moscova, Rusia USD,  EUR, RUB Nostro 

CU “Payment Center” OJSC, Novosi birsk, Rusia USD,  EUR, RUB Nostro 
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Rechizitele băncii 
Banca comercială “UNI BANK” S. A.  

M D- 2012, mun. Chişi nău  

Str. Mitropolit Bănul escu Bodoni, 45 

Tel efon: (+373 22) 25-38-01 

Fax: (+373 22) 22-05-30 

S. W.I. F. T.: JSCUM D2 X 

Tel ex: 163260 UNI B MD 

Poşt a electroni că: wel come@uni bank.md 

Adr esa site web: www. uni bank.md 

Informaţii pentru contact 

Denumirea subdiviziunilor Tel. 
Anti camera  (+373 22) 25-38-01 

Di recţia deservire corporati vă (+373 22) 25-38-06 

Tr ezoreria  (+373 22) 25-39-19 

Di recţia evi denţ ă cont abilă şi dare de seamă (+373 22) 25-38-28 

Di recţia dezvoltare şi promovare a produsel or cu amănunt ul  (+373 22) 25-38-57 

Di recţia planificare strategi că, analiză şi control a riscuril or (+373 22) 25-38-17 

Di recţia tehnol ogii informaţionale  (+373 22) 25-39-34 

Secţia asistenţ ă tehni că de program a carduril or bancare (+373 22) 25-39-59 

Secţia val ori mobiliare (+37322) 25-39-23 

Di recţia j uri dică (+373 22) 25-38-54 

Di recţia admi nistrati vă şi logistică (+373 22) 25-38-49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:welcome@unibank.md
http://www.unibank.md/
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Bilanţul contabil la data de 31 decembrie 2010 

 

 31 decembrie 2010  
(în mii lei moldoveneşti)  

Active   

Mijloace băneşti în numerar 50,863 

Mijloace băneşti datorate de bănci,net 11,271 

Mijloace băneşti datorate de BNM 10,024 

Mijloace plasate si credite overnight net 50,863 

Valori mobiliare investiţionale net 112,812 

Credite şi cerinţe  privind leasingul financiar 180,596 

Minus: Reduceri pentru pierderi la credite 25,903 

Credite şi cerinţe  privind leasingul financiar, net 154,693 

Mijloace fixe, net 19,694 

Dobânda sporita ce urmează a fi primită 277 

Alta avere imobilă 5,573 

Alte active nete 5,219 

Total active 421,288 

Obligaţiuni   

Depozite fără dobândă   

Mijloace băneşti datorate băncilor 4 

Depozite ale persoanelor fizice 3,507 

Depozite ale persoanelor juridice 76,762 

Total depozite fără dobândă  80,272 

Depozite cu dobândă   

Mijloace băneşti datorate băncilor 16,232 

Depozite ale persoanelor fizice 131,918 

Depozite ale persoanelor juridice 2,387 

Total depozite cu dobânda 150,537 

Total depozite 230,809 

Împrumuturi overnight - 

Alte împrumuturi 8,842 

Dobânda sporită ce urmează să fie plătita 726 

Alte obligaţiuni 5,749 

Provizioane pentru pierderi la angajamente condiţionale 98 

Total obligaţiuni 246,223 

Capital acţionar   

Acţiuni ordinare plasate 122,000 

Capital de rezervă 18,634 

Rezerve privind reevaluarea activelor 24 

Profit nedistribuit 34,408 

Total capital acţionar 175,065 

Total obligaţiuni şi capital acţionar 421,288 
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Raportul de profit şi pierdere pentru exerciţiul financiar 

 încheiat la 31 decembrie 2010   
 

 31 decembrie 2010 

(în  mii lei moldoveneşti)  

Venituri aferente dobânzilor  

Venituri aferente dobânzilor la mijloace băneşti datorate de bănci 446 

Venituri aferente dobânzilor la plasări overnight 602 

Venituri aferente dobânzilor (dividende) la hârtii de valoare cumpărate pentru vânzare 0 

Venituri aferente dobânzilor la hârtii de valoare investiţionale 7,275 

Venituri aferente dobânzilor şi comisioanelor la credite 24,836 

Total venituri aferente dobânzilor 33,159 

  

Cheltuieli aferente dobânzilor  

Cheltuieli aferente dobânzilor la mijloace băneşti datorate băncilor 333 

Cheltuieli aferente dobânzilor la depozite ale persoanelor fizice 8,381 

Cheltuieli aferente dobânzilor la depozite ale persoanelor juridice 350 

Total cheltuieli aferente dobânzilor la depozite 9,064 

  

Cheltuieli aferente dobânzilor la împrumuturi overnight 21 

Cheltuieli aferente dobânzilor la alte împrumuturi 84 

Total cheltuieli aferente dobânzilor la împrumuturi  105 

Total cheltuieli aferente dobânzilor 9,169 

  

Venitul net aferent dobânzilor 23,990 

Minus: Defalcări pentru reduceri pentru pierderi la credite 6,007 

Venitul net aferent dobânzilor după defalcări pentru reduceri pentru pierderi la 

credite 
17,983 

  

Venituri neaferente dobânzilor  

Venituri (pierderi) la hârtii de valoare pentru vânzare 0 

Venituri (pierderi) la hârtii de valoare investiţionale 0 

Venituri (pierderi) la operaţiuni cu valuta străină 16,072 

Venituri aferente comisioanelor 14,755 

Alte venituri neaferente dobânzilor 8,919 

Total venituri (pierderi) neaferente dobânzilor 39,746 

  

Cheltuieli neaferente dobânzilor  

Cheltuieli privind remunerarea muncii 16,500 

Prime 719 

Defalcări privind fondul de pensii, asigurarea socială şi alte plăţi 4,649 

Cheltuieli privind mijloacele fixe 8,262 

Impozite şi taxe 125 

Plata serviciilor de consulting şi audit 353 

Alte cheltuieli neaferente dobânzilor 8,093 

Defalcări pentru reduceri pentru pierderi la active neaferente dobânzilor  82 

Defalcări pentru provizioane pentru pierderi la angajamente condiţionale  (91) 

Total cheltuieli neaferente dobânzilor 38,693 

  

Venitul (pierderi) net până la impozitare 19,036 

Impozit pe venit 1 

Venitul (pierderi) net 19,035 
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Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti pentru exerciţiul financiar încheiat   

la 31 decembrie 2010 
 

 31 decembrie 2010 
(în mii  lei moldoveneşti)  

Fluxul mijloacelor băneşti din activităţi operaţionale  
Încasări pri vi nd dobânzi şi comisi oane 24,083 
Pl ăţi pri vi nd dobânzi si comisi oane (9,719) 
Încasări pri vi nd alte venituri 25,643 
Pl ăţi pri vi nd sal ariaţii (21,868) 
Pl ăţi pri vi nd furni zorii şi antreprenorii (12,529) 

Încasări până la schimbări în active şi obligaţiuni 5,611 

  

Majorarea/(diminuarea) activelor  

Încasări/(plăţi) privind plasări şi credite acordate băncilor 23,653 

Încasări/(plăţi) privind depozite plasate la BNM -  

Încasări/(plăţi) privind credite acordate clientelei 15,150 

Încasări/(plăţi) privind hârtii de valoare (72,985) 

Încasări/(plăţi) privind alte active 4,600 

 (29,582) 

Majorarea/(diminuarea) obligaţiunilor  

Încasări/(plăţi) privind depozitele de la clienţi 16,078 

Încasări/(plăţi) privind depozite şi împrumuturi de la bănci (10,205) 

Încasări/(plăţi) privind alte obligaţiuni 1,144 

Fluxul net  din activităţi operaţionale 7,017 

  

Fluxul mijloacelor băneşti din activităţi de investiţii  

Încasări (plaţi) privind credite acordate clientelei (18,909) 

Încasări/(plăţi) privind hârtiile de valoare investiţionale 0 

Încasări/(plăţi) privind activele materiale (1,848) 

Plaţi i privind active nemateriale (123) 

Încasări  privind dobânzi 14,346 

Fluxul net al mijloacelor băneşti din activităţi de investiţii (6,534) 

  

Fluxul mijloacelor băneşti din activitatea financiară  

Încasări privind emisia acţiunilor şi altor hârtii de valoare proprii - 

Plăţi privind dividende 0 

Încasări/(plăţi) privind împrumuturile pe termen lung - 

Plăţi privind dobânzi - 

Fluxul net din activitatea financiară 0 

Fluxul net până la posturi extraordinare (23,488) 

Încasări/(plăţi) extraordinare 0 

Fluxul net după posturi extraordinare (23,488) 

  

Efectul diferenţelor de curs valutar asupra numerarului şi echivalentelor (989) 

  

Fluxul net total (24,477) 

Mijloace băneşti şi echivalente la începutul anului 147,667 

Mijloace băneşti şi echivalente la sfârşitul anului 123,190 
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RAPORTUL PRIVIND FLUXUL CAPITALULUI PROPRIU 

Pentru anul încheiat la 31 decembrie 2010 

 
(în mii  lei moldoveneşti) 
 Acţiuni 

ordinare 

Capital de 

rezervă 

Rezerve din 

reevaluare 

Profit 

nedistribuit 
Total 

Sold la 1 ianuarie 

2009 122,000 10,592 25 73,130 205,747 

Transfer la capital de 

rezervă 
0 1,042 0 (1,042) 0 

Alte mişcări 0 0 0 0 0 

Dividende achitate 
    

(4,312) 
 

(4,312) 

Profitul net al 

perioade curentei 

    

(45,270) 
 

(45,270) 

      

Sold la 31 

decembrie 2009 şi 1 

ianuarie 2010 

 

 

122,000 

 

 

11,634 

 

 

25 

 

 

22,506 

 

 

156,165 

Emisiunea acţiunilor 

ordinare 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 
 

0 

Transfer la capital de 

rezervă 

  

 

7,000 

 

 

0 

 

 

(7,000) 

 

 

0 

Alte mişcări 0 0 (1) (133) (134) 

Profit l/pierderi net 

al perioade curentei 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

19,035 

 

 

19,035 

Dividende achitate 
     

0 

Sold la 31 

decembrie 2010 

 

122,000 

 

18,634 

 

24 

 

34,408 

 

175,065 
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Executarea indicatorilor financiari stabiliţi de  BNM, la 31.12.2010 

 
Nr. 

d/o 
Denumirea indicilor 31.12.10 

1. Capitalul normativ total (capitalul de gradul I - norma cel puţin 100 mln lei) 174 150,9 

2. Suficienţa capitalului ponderat la risc (norma - cel <12 %) 113,76% 

3. Coeficientul lichidităţii pe termen lung (РI) (norma - cel >1) 0,25 

4. Coeficientul lichidităţii curente (РII) (norma - cel <20%) 50,28% 

4.1. Active lichide 211 812,7 

5. 
Limitarea mărimii maxime a creditului acordat unui debitor (norma - cel >25% 

din CNT) 
6,89% 

6. 
Respectarea limitei privind valoarea totală expunerilor „mari” (norma să nu 

depăşească cel mult de 5 CNT) 
0 

7. 
Suma celor zece mai mari datorii nete la credite (cel > 50 % din suma 

portofoliului total al creditelor) 
39,25% 

8. 
Suma maximă a expunerilor băncii faţă de persoana afiliată (norma cel mult 20% 

din CNT) 
0,11% 

9. 
Suma maximă a expunerilor băncii faţă de toate persoanele afiliate (norma - nu 

mai mult de capitalul de gradul I) 
0,003 

10. 
Datoria totală pe credite acordate funcţionarilor băncii (norma - cel mult 10% din 

capitalul băncii) 
0,65% 

11. 
Limita poziţiei valutare deschise pentru fiecare valută străină (limita de la -10% 

până la +10% din CNT) 
8,46% 

12. 
Limita poziţiei valutare deschise pentru toate valutele străine (norma cel mult 

20% din CNI) 
8,51% 

13. Raportul dintre active de bilanţ şi obligaţiunile de bilanţ (norma de cel mult 25%) 5,08% 

14. 
Raportul valorii totale a investiţiilor în active materiale pe termen lung la CNT 

(norma cel mult 50% CNT) 
11,60% 

15. 

Raportul dintre valoarea totală a investiţiilor în active materiale pe termen lung şi 

a cotelor de participare în capitalul unităţilor economice la CNT (norma cel mult 

100% CNT) 

11,70% 

   

 

 
Indicii eficienţei activităţii Băncii pe anul 2009   

   

1. Rentabilitatea activelor(%) 4,96% 

2. Rentabilitatea capitalului acţionar (%) 11,20% 

3. Marja netă dobânzii (%) 8,71% 

4. Indicele eficienţei (%) 164,70% 
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REZULTATELE DE BAZĂ ALE ACTIVITĂŢII PENTRU ANUL  2010 
 

În anul  2010 Banca a reuşit  să îmbunăt ăţească semnificativ i ndi catorii  acti vităţii 

fi nanci are şi  să î ndepli nească sarci nile stabilite de acţi onari  cu pri vire la ri di carea eficacităţii 

acti vităţii Băncii, ceea ce reiese di n următ oarele dat e:  

 

 Capital ul  reglementat  t otal  a constit uit  174, 5 ml n lei  (î n creştere faţă de î nceput ul  anul ui 

cu 19, 7 ml n lei, sau 12, 7% - realizat, în general, pe baza profit ul ui anul ui fiscal); 

 Tot al ul  bilanţ ul ui  Băncii  a constit uit  421, 3 ml n l ei,  ceea ce est e cu 22, 3 mln l ei,  sau 5, 6% 

mai mult în comparaţie cu i ndi cat orii de fact o de la î nceput ul anul ui; 

 Port ofoli ul  de credite al  Băncii,  i ncl usi v l easi ngul fi nanci ar,  a constit uit  180, 6 ml n l ei  l a 

dat a de 01. 01. 2011, î n descreştere cu 2, 6 ml n lei sau 1, 4% faţă de început ul anul ui;  

 Conf orm rezultatel or activităţii î n anul  2010 s-a obţi nut  profit  î n val oare de 19 ml n l ei, 

ceea ce este cu 1, 1 ml n lei, sau 6, 3% mai mult decât i ndicat orul pl anificat; 

 Conf orm rezultatel or anului  2010,  i ndi cat orii de fact o pri vi nd riscurile Băncii  corespund 

limitel or şi normati vel or de risc aprobat e de BNM; 

 Reprezent anţ a nr.  6 (mun.  Bălţi,  str.  Şt efan cel  Mare,  2) şi-a rel uat  acti vitatea  ca urmare 

a finalizării lucrăril or de reconstrucţie de către proprietar; 

 S-au schimbat  adresel e Reprezent anţ ei  nr.  7 a BC “ UNI BANK” S. A.  di n or. Ci adâr-

Lunga şi a Reprezent anţ ei nr. 14 a BC “ UNI BANK” S. A. di n mun. Bălţi; 

 S-a implementat  al  8-l ea sistem de transferuri  i nternaţi onale de bani  „Coroana de Aur” 

(martie 2010);  

 În anul  2010 au fost  realizat e o parte di n bunurile primite î n posesie î n contul  rambursării 

creditel or anul ui 2009, î n sumă totală de 5, 2 mln lei, fiind reflect ată la veniturile Băncii;  

 A f ost  pus î n aplicare modul ul  “Subemitent  de carduri  di n pl astic”,  ceea ce permite 

Băncii  să-şi  exti ndă gama de servi cii  bancare acordat e clienţil or pri n utilizarea carduril or 

bancare.  Implementarea modul ul ui  i-a permis Băncii  trecerea l a evi denţ a analitică a 

mijloacel or fiecărui  deţinăt or de card,  aut omatizarea reflectării  î n evi denţa cont abil ă a 

operaţi unil or cu cardurile bancare l a primirea i nformaţiei  de l a centrul  de procesare şi 

efect uare a revi zuirii operative a deţi năt oril or de carduri bancare.  

La dat a de 01. 01. 2011 în Bancă acti vează 5 filiale,  28 reprezent anţ e,  19 bancomat e şi  20 

termi nale POS.  

 

 

MANAGEMENTUL CORPORATIV 
 

Si stemul  de management corporati v al  BC “ UNI BANK” S. A.  are l a bază pri nci pi ul 

respect ării necondiţi onate a prevederilor l egislaţiei  Republicii  Mol dova şi a „Codul ui  guvernării 

corporati ve a BC “UNIBANK” S.A. ”,  precum şi  consi derarea maximă a cel or mai bune practici 

internaţi onal e.  

Or ganul  suprem de conducere a BC “ UNI BANK” S. A.  est e Adunarea General ă a 

Acţi onaril or.  Or ganul  executi v est e Preşedi nt ele,  care exercită conducerea curent ă a Băncii  şi 

îndepli neşte sarci nile stabilite de acţi onari. 

Pe parcursul  peri oadei  de gesti une Banca a î ntreprins măsuri,  desti nat e punerii  î n apli care 

a pri nci piil or de bază al e management ul ui  corporati v,  prevăzut e de Codul  guvernării  corporati ve. 

Banca a organi zat  un sistem eficient  de management  corporati v,  se fol oseşte eval uarea prelimi nară 

de expertiză a deci ziil or luat e, se îmbunăt ăţeşte î n permanenţ ă sistemul organel or de conducere.  
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Banca obţi ne eficacitate î n management  pri n repartizarea raţi onal ă a împut erni ciril or 

organel or de conducere şi  respecti v comitetel or Băncii  ( Comitet ul  de creditare,  Comitet ul  de 

buget are,  Comitet ul  de gesti onare a acti vel or şi  pasi vel or,  ş. a.),  şi  a probl emel or de compet enţ ă 

între ei, ceea ce permite luarea deci ziil or operati ve şi justificate.  

În Bancă funcţi onează sistemul  de control  i ntern al  acti vităţii economico-fi nanci are cu 

scopul  apărării  drept urilor şi  i nt eresel or l egal e ale acţi onaril or.  În Bancă există Secţia de audit 

intern,  care aj ut ă organul  de conducere î n asi gurarea eficacităţii acti vităţii  Băncii.  Comisia de 

cenzori  asi gură control ul pri vi nd respect area de către Bancă a act el or legal e şi  normati ve şi 

legalitatea operaţi unil or efect uat e.  

În scopul  verificării  şi  confirmării  dăril or de seamă fi nanci are,  BC “ UNI BANK” S. A. 

invită anual  un audit or ext ern care nu est e legat  cu i nt eresel e de proprietate al e Băncii  şi 

acţi onaril or ei. 

Banca dezvăl ui e la moment ul  oport un i nformaţia completă şi  aut entică,  i ncl usi v cu 

pri vire l a sit uaţia sa financi ară,  i ndi cat orii  economici,  operaţi unile şi  acti vităţile desfăşurat e, 

struct ura proprietăţii.  Aceast a oferă acţi onaril or şi  clienţil or Băncii  posi bilitatea să i a deci zii 

justificate şi permite respect area pri nci pi ul ui transparenţ ei şi obi ecti vităţii dezvăl uirii informaţiei.  

Dezvăl uirea i nformaţiei  se realizează conform prevederil or l egislaţiei  Republicii  Mol dova 

şi act el or normati ve ale Băncii Naţi onal e a Mol dovei.  

 Put eţi  face cunoşti nţ ă cu i nformaţia despre Bancă şi  cu versi unea completă a t ext ul ui 

„Codul ui  guvernării  corporati ve a BC “ UNI BANK” S. A.  pe pagi na web  (www.unibank.md), 

precum şi la Sedi ul Central, filialele şi reprezent anţele Băncii. 

 

BUSINESS-UL CORPORATIV 

 

 
                  BC “ UNI BANK” S. A.  est e o Bancă uni versal ă care acordă servi ciile sale at ât  clienţil or 

corporati vi,  cât  şi  î ntreprinderil or mici  şi  mijlocii.  Clienţii di n aproape t oat e ramurile economi ei 

sunt  prezenţi  î n baza de dat e a client el ei.  O 

at enţie deosebită Banca acordă susţi nerii 

busi ness-ul ui  î ntrepri nderil or di n Gr upul 

Lukoil,  precum şi  agenţil or economi ci  di n 

ramurile pri oritare al e economiei,  cum ar fi: 

gospodăriile ţ ărăneşti, comerţ,  transport, 

producţia produsel or alimentare.  La sfârşit ul 

anul ui  2010,  numărul  t otal  de cont uri  curent e 

al e clienţil or persoane j uridice a constit uit  4, 5 

mii.  “Li ni a de producere” existent ă î n Bancă 

permite satisfacerea necesităţil or clienţil or BC 

“ UNI BANK” S. A.  şi  este competiti vă pe pi aţ a 

fi nanci ară.  În scopul  asigurării corespunderii 

ceri nţel or clienţil or,  Вanca î ntrepri nde,  î n 

permanenţ ă,  măsuri  de perfecţi onare a 

produsel or şi  servi ciil or existent e,  precum şi 

de exti ndere a listei lor.  

http://www.unibank.md/
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  Unul  di ntre cel e mai solicitate 

servi cii  oferite persoanel or j uri di ce est e 

creditarea.  În condiţiile existenţ ei 

infl uenţ ei  conseci nţ el or crizei  fi nanci are 

mondi ale asupra economiei  Republicii 

Mol dova,  i ncl usi v şi  acti vităţii agenţil or 

economici,  Banca a acordat  at enţia 

pri nci pal ă calităţii  creditel or,  mi nimizării 

riscul ui  creditel or şi  păstrării client el ei.  La 

sit uaţia di n 31 decembrie 2010 creanţ el e 

pri vi nd creditele acordat e persoanel or 

juri dice au constit uit  175, 6 ml n l ei  sau 

97, 2% di n t ot al ul  port ofoliul ui  de credite al 

Băncii.  Creditele î n l ei  au constit uit  125, 9 

ml n l ei  sau 71, 7% di n t ot al ul  credit el or 

persoanel or j uri dice,  credit e î n dol ari  SUA 

– 15, 4%, credite î n euro – 12, 9%.  

Suma t ot ală a creditel or acordat e î n anul  2010 a constit uit  209, 6 ml n lei,  depăşi nd anul 

2009 cu 55, 6 ml n l ei.  Di n suma t ot ală a creditel or acordat e,  164, 0 mln l ei  sau 78, 2% au fost 

acordat e î n val ut ă naţi onal ă şi  45, 6 ml n l ei  (echival ent) sau 21, 8% - î n val ut ă străi nă.  Mărimea 

totală a port ofoli ul ui  de credite pentru persoane j uri dice a rămas aproape l a ni vel ul  ant eri or, 

asi gurând astfel  un echilibru optim î ntre ni vel ul de risc accept abil,  asumat  de Bancă,  profit ul 

primit de pe urma acti vităţii de creditare şi interesel e clienţil or.  

La sfârşit ul  anul ui  2010 raport ul  creditel or pe t ermene este reprezent at  astfel:  creditel e pe 

termen scurt  constit uie 56, 2 ml n l ei  sau 32, 0%, credite pe t ermen mediu – 119, 4 ml n l ei  sau 

68, 0%. 

 

Anali za port ofoli ul ui  de credite pe ramuri  reflectă acti vitatea Băncii  pri vind di versificarea 

riscuril or: 

 

  

Ramura 

Suma 

creditelor la 

31.12.2010 

(mii lei) 

Cota parte 

în 

portofoliul 

de credite          

(%) 

Suma 

creditelor la 

31.12.2009 

(mii lei) 

Cota parte în 

portofoliul 

de credite     

(%) 

1 Industrie 

         

24 447,8 

 

13,5 

           

           17 295 

 

  9,4 

2 Comerţ 

         

63 891,2 

 

35,4 53 352 29,1 

3 Industrie alimentară         25 429,2 14,1 30 388 16,6 

4 Gospodării ţărăneşti         11 742,9 6,5 12 006 6,6 

5 Construcţii 

         

16 716,3 

 

9,2 28 078 15,3 

6 Finanţe   0,0   0,0 

7 Transport           8 066,1 4,5 1 618 0,9 

8 Persoane fizice           5 034,3 2,8 6 948 3,8 

9 Altele         25 267,8 14,0             33 549  18,3 
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BUSINESSUL CU AMĂNUNTUL 

 
      Pri ntre t endi nţ ele prioritare importante al e acti vităţii Băncii  î n anul 2010,  î n sfera de 

deservire a persoanel or fizice,  put em menţi ona acti vitatea orient ată spre satisfacerea maximă şi 

depli nă a necesităţil or clienţil or,  crearea unui  set  uni versal  de produse şi  servi cii  şi  dezvoltarea î n 

conti nuare a pri nci pi ul ui de atit udi ne flexi bilă la deservirea clienţil or î n depli nă corespundere cu 

interesele, cererile şi posibilităţile i ndi vi duale.  

În anul  2010 Banca a conti nuat  dezvoltarea business-ul ui  î n ret ail.  Creditarea î n ret ail 

aproape că nu s-a dezvol tat  di n cauză că efort urile pri nci pal e au fost  î ndrept ate spre îmbunăt ăţirea 

calităţii  port ofoli ul ui  creditel or persoanel or fizice,  fapt  ce a micşorat  cot a parte a creditel or fără 

dobândă de l a 12, 3% la 5, 4%.  De asemenea,  la sfârşit ul  anul ui  2010,  am partici pat  acti v l a 

el aborarea programel or noi  şi  di verse pri vi nd creditarea persoanel or fizice pentru implementarea 

lor eficient ă î n anul 2011.   

Port ofoli ul de credite pe direcţia retail a constit uit la sfârşit ul anul ui 5, 03 mln lei.  

În anul  fiscal  Banca a prel ungit  col aborarea cu compani a de asi gurări  “ DONARI S 

GROUP” exti nzî ndu-şi  spectrul  servi ciil or de asi gurare.  Dat orită acest ui fapt,  au fost  acor dat e 

servi cii  de asi gurare operati ve şi  de calitate clienţilor de l a Sedi ul  Central,  filiale şi  reprezent anţ el e 

Băncii.  Pe l ângă asi gurarea compl etă a mijloacel or de transport  aut o “CASCO”,  asi gurarea 

obli gat orie de răspundere ci vilă,  asi gurarea proprietăţii persoanel or fizice ş. a.,  î n lista servi ciil or 

de asi gurare a fost  i ntrodusă şi  asi gurarea i potecară,  ceea ce a permis asi gurarea compl exă a 

deservirii clienţil or pri vind programele “ Aut ocreditare” şi  “Creditarea consumat orilor cu gaj  de 

lichi ditate î naltă”.  

Banca a oferit  persoanelor fizice dobânzi  avant ajoase şi  condiţii flexi bile l a depozitel e l a 

termen, oferi nd clienţil or posi bilitatea să-şi gesti oneze economiile cu eficienţ ă.  

La sit uaţia di n 31. 12. 2010 vol umul  port ofoli ul ui  depuneril or persoanel or fizice a constit uit 

135, 42 ml n l ei,  i ncl usi v depozite la t ermen 124, 11 ml n l ei,  crescând cu 2,0%  şi  respecti v 2, 3% î n 

comparaţie cu anul 2009.  
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A conti nuat  partici parea acti vă l a implementarea carduril or di n pl astic ca i nstrument  de 

decont ări  fi nanciare pentru persoanel e fizice şi  j uridice,  i ncl usi v di n cauza creşterii  proi ect el or de 

remunerare.  În anul  trecut  au fost  emise 1 288 de carduri  bancare, astfel,  la sit uaţia di n 

31. 12. 2010,  numărul  t otal  de carduri  bancare active al e Băncii  a constituit  16 088 buc.  În anul 

2010 au fost  î nchei ate 11 contract e pri vi nd proi ectel e de remunerare,  î n rezultat,  numărul  l or t ot al 

a constit uit 44 de contracte la sfârşit ul anul ui 2010. 

Banca a acordat  o at enţie deosebită acti vităţii de sporire a securităţii operaţi unil or şi 

micşorare a riscuril or ce ţin de utilizarea cardurilor bancare.  Pri n urmare,  în pl anul  de dezvolt are 

pentru anul 2011 i nt enţi onăm să trecem la emiterea de către Bancă a cardurilor bancare cu “chi p”.  

Pe parcursul  anul ui  2010,  î n cadrul  dezvoltării transferuril or i nternaţi onal e de mijloace 

băneşti,  Banca a desfăşurat  acti vităţi destinat e asigurării  eficacităţii maxime at ât  pentru sistemele 

de transferuri  băneşti  existent e (“Western Uni on”,  “ Aneli k”,  “Uni stream”,  “Mi gom”,  “Poşt a 

rapi dă”, “Cont act ” şi “Lider”), cât şi pentru implementarea noul ui sistem “Cor oana de Aur”.  

Pe parcursul  anul ui  fiscal s-a observat  o di namică poziti vă a venit ul ui  din comisi oane pe 

operaţi unile de primire/expedi ere a transferurilor  băneşti,  di n cauza creşterii  vol umul ui  de 

transferuri  băneşti  î n comparaţie cu anul  2009.  În anul  2010 vol umul  transferuril or î n dol ari  SUA 

a crescut  cu 34%,  cel  al  transferuril or î n Eur o – cu 43% şi  cel  al  transferurilor î n rubl e ruseşti  – cu 

135%. De asemenea, numărul transferuril or băneşti primite/expedi ate a crescut cu 50%.  

 

 

OPERAŢIUNI PE PIAŢA FIANCIARĂ ŞI RELAŢII DE CORESPONDENŢĂ  

 
            Pe parcursul  anului  2010 Banca a efect uat operaţi uni  pe pi aţa fi nanci ară i nt ernă şi  ext ernă. 

Vol umul  t otal  al  operaţiunil or Băncii  pe pi aţ a monetară i nt erbancară în anul  2010 a constit uit 

7 736, 2 ml n l ei,  micşorându-se cu 52, 2% î n comparaţie cu anul  2009 (16 193, 5 ml n l ei) î n urma 

direcţi onării  mijloacel or băneşti  ale Băncii  spre alte i nstrument e mai  profitabile.  Pe pi aţa monet ară 

internă a Republicii  Moldova,  Banca a i eşit  cu propunerea depunerii  resursel or î n val ut ă naţi onal ă. 

Vol umul  t otal  al  operaţiunil or î n l ei  mol doveneşti î n anul  2010 pe pi aţ a monetară i nt erbancară a 

constit uit  4 306, 1 ml n (2009:  4 788, 5 ml n).  Vol umul  operaţi unil or Băncii pe pi aţa i nt erbancară î n 

dol ari  SUA a constit uit  260, 4 ml n (2009:  917, 9 mln),  î n Eur o - 10, 1 ml n (2009:  2, 8 ml n),  î n rubl e 

ruseşti  – 263, 1 ml n (2009:  156, 1).  Marea maj oritat e a tranzacţiil or a revenit  depunerii  resursel or 

libere î n “overni ght ”,  incl usi v î n cont urile corespondent e di n băncile străi ne,   o part e 

nesemnificati vă de resurse a fost depusă pe un termen de până la o l ună.  

             Vol umul  operaţiunil or pri vi nd convertirea val ut ei  străi ne î n l ei  mol doveneşti  î n anul  2010 

s-a micşorat  î n comparaţie cu anul  trecut  cu 30% şi  a constit uit  293, 9 ml n dol ari  SUA.  Reducerea 

vol umul ui  comerţ ul ui  cu val ut ă străi nă este impusă de reducerea acti vităţii agenţil or economi ci  î n 

urma crizei  economico-fi nanciare i nt ernaţi onale.  Luând î n consi derare sit uaţia economi că 

complicat ă şi  greut ăţile cu care se confrunt ă clienţii,  Banca propune cel e mai  avant aj oase condiţii 

pentru convertirea val ut ei străi ne.  

              La sit uaţia fi nelor anul ui  2010 deţi nem 28 de cont uri  Nostro î n valute străi ne,  deschise de 

către Bancă î n 11 bănci de pest e hot are.  Pe parcursul  î ntregul ui  an 2010 Banca a desfăşurat 

acti vităţi  de optimizare a struct urii  cont uril or corespondent e pentru efectuarea pl ăţil or de către 

clienţi.  În acest  scop a fost  deschis un cont  corespondent  nou î n BHF- Bank ( Germani a,  Frankf urt 

pe Mai n) pentru efect uarea pl ăţil or î n Eur o şi  trei  cont uri  Nostro î n diverse val ut e î n RNKO 

“Centrul  de pl ată” SRL ( Rusia,  Novsi birsk) pentru deservirea transferurilor persoanel or fizi ce î n 

cadrul  sistemul ui  de transferuri  băneşti  “Cor oana de Aur”.  Struct ura cont uril or corespondent e 

acti ve permite satisfacerea depli nă a necesităţilor clienţil or  Băncii  de a efect ua decont ări 

internaţi onal e î n t oat e val ut el e i nt ernaţi onal e pri nci pal e şi  execut area î ntregul ui  spectru de 

operaţi uni pe pieţele fi nanci are.  
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VALORI MOBILIARE 
  

Concomitent  cu acti vitatea de creditare pe pi aţa int erbancară,  Banca desfăşoară o acti vitate 

profesi onală acti vă pe piaţ a hârtiilor de val oare, printre care, cea de bază este activitatea de deal er.  

Port ofoli ul  t otal  al  hârtiilor de val oare a Băncii  la 01. 01. 2011 a constit uit  113, 30 ml n l ei  î n 

val oare nomi nală şi incl ude:  

-  hârtii de val oare de stat în val oare de 23, 18 ml n lei;  

-  certificatele Băncii Naţ ionale î n val oare de – 90,00 ml n lei; 

-  hârtii de val oare corporati ve – 0, 11 ml n lei. 

BC “ UNI BANK” S. A., fii nd Primul  Deal er pe pi aţa HVS,  pe parcursul  anul ui  2010 a 

efect uat  tranzacţii de pl asare i niţială a mijloacel or băneşti  î n l ei  mol doveneşti  î n sumă de 67, 7 ml n 

lei.    

Vol umul  tranzacţiilor privi nd procurarea Certificatel or BNM l a licitaţii  a constit uit  4 241, 6 

ml n lei şi cel al tranzacţiilor cu HVS pe pi aţa secundară -3, 10 ml n lei.  

În calitate de broker pe piaţa hârtiilor de val oare în anul  2010 au fost  efectuat e 103 tranzacţii 

de vânzare-cumpărare cu acţi unile soci etăţil or pe acţi uni  pri n i nt ermedi ul  Bursei  de Val ori  a 

Mol dovei î n val oare t otală de 1, 51 ml n lei. 

 

 
 

GESTIONAREA RISCURILOR  ÎN ANUL  2010 

 
În anul  2010 BC “ UNI BANK” S. A.  a oferit o importanţă primordial ă organi zării 

control ul ui  eficient  şi  management ul ui  riscuril or.  Scopul  fi nal  al  management ul ui  riscul ui  a fost 

asi gurarea unui  raport  optim î ntre rent abilitatea,  lichi ditatea şi  securitatea Băncii.  Management ul 

riscuril or Băncii  se efectuează î n raport  cu riscurile fi nanci are (lichi ditate, de creditare,  de pi aţ ă 

(val ut ar,  al  dobânzii),  asigurare),  operaţi onale,  de imagi ne,  ale t ehnol ogiilor i nformaţi onale şi 

altele.  Politica management ul ui  riscuril or are scopul  asi gurării  echili brul ui optim î ntre ni vel ul 

riscul ui asumat de Bancă şi rent abilitatea operaţi unil or bancare.     

Structura hârtiilor de valoare la 01.01.2011. 

 

Hârtii de Valoare de Stat  
Certificatele de investiţii ale BNM 

Hârtii de Valoare Corporative 
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În BC “ UNI BANK” S. A. funcţi onează sistemul  management ul ui  riscurilor,  care permite 

luarea l or î n consi derare at ât  l a moment ul  l uării  deci ziil or admi nistrative,  cât  şi  î n procesul 

desfăşurării acti vităţii bancare.  Acest  sistem se bazează pe depistarea oport ună a riscuril or 

posi bile,  i dentificarea şi cl asificarea l or,  analiza,  apreci erea şi  eval uarea sit uaţiilor de risc, 

precum şi  pe aplicarea met odel or concret e de management  a riscuril or Băncii.  Procedurile de 

eval uare a riscuril or şi  gesti onarea l or sunt  i nt egrat e î n procesel e de realizare a operaţi unil or 

curent e. 

           La formarea sistemul ui  de management  al  riscuril or î n BC “ UNI BANK” S. A.  au fost  l uat e 

în consi deraţie ceri nţele regul ament are al e Băncii  Naţi onale a Mol dovei  şi  recomandările 

Comitet ul ui Basel de supraveghere şi regl ementare bancară.  

            În scopul  mi nimizării  expunerii  acti vităţii Băncii  l a risc s-au stabilit  limite şi  normati ve 

interne.  În corespundere cu ceri nţele Băncii  Naţi onal e a Mol dovei,  unel e poziţii  au fost  î năsprite 

pri n deci ziile Consili ul ui Băncii. 

            În dependenţ ă de ti pul  riscuril or şi  ceri nţele regul ament are,  control ul  operaţi unil or se 

efect uează zil nic,  săpt ămânal,  l unar,  trimestrial.  Apr obarea limitel or, i ndi cat oril or de risc, 

exami narea i nformaţiei pri vi nd respect area şi execut area l or î n conformitate cu ceri nţ el e 

regul ament are s-au efectuat la şedi nţ ele col ecti ve al e admi nistraţiei Băncii.  

Ef ect uarea corect ă a analizei  lichi dităţii,  efect uarea l unară a t est ul ui  de stres a lichi dităţii 

Băncii,  analiza fact oril or esenţiali  de i nfl uenţ ă a i ndi cat oril or i ndependenţi  asupra modificării 

lichi dităţii au permis luarea operati vă a deciziil or desti nat e menţi nerii ni vel ul ui  dorit  de 

lichi ditate.  Un fact or pozitiv a fost  respect area pe parcursul  anul ui  fiscal  a limitel or stabilite al e 

coeficient ul ui lichi dităţii imediate.  

         Management ul  riscuril or val ut are şi  al e dobânzil or s-a realizat î n Bancă at ât  pri n 

intermedi ul  reducerii  operaţi unil or desfăşurat e cu i nstrument e fi nanci ar-val ut are,  cât  şi  pri n 

acoperirea riscuril or apărut e.  

La efect uarea operaţi unilor fi nanci are î n anul  2010,  Banca,  î n scopul  mi nimizării 

riscuril or de asi gurare şi  riscuril or de transfer a resursel or val ut are pest e hot arele ţ ării,  a 

monit orizat  sit uaţia ţărilor  băncil or-contragent e şi  a revi zuit  limitele operaţi unil or.  Înrăut ăţirea 

rati ng-uril or prognozat e şi  curent e l a un şir de ţări-contragent e au atras după si ne modificarea 

cl asificării activel or şi necesitatea maj orării sumei reduceril or pentru pierderi la acti ve.  

Met oda pri nci pal ă,  aplicat ă de Bancă pentru management ul  riscul ui  dobânzil or a fost 

met oda de analiză- GAP – pe parcursul  anul ui,  î n repet at e rânduri,  s-au redus dobânzile at ât  l a 

depozitele la termen, cât şi la credite.   

În scopul  sporirii controlul ui  şi  mi nimizării  riscurilor de creditare,  asi gurării  depistării  l a 

timp şi  eval uării  adecvat e a l or,  Banca a i ntrodus modificări  şi  compl etări  î n document el e 

normati ve cu pri vire l a creditare şi  control ul  riscuril or de creditare – sunt  revi zuite şi  î năsprite 

abordările pri nci pal e privi nd creditarea,  au fost creat e rezerve necesare acoperirii pi erderil or 

posi bile la credite.   

 În Bancă au fost  implementat e i nstrument ele de management  a riscurilor  operaţi onal e 

recomandat e de Comitetul  Basel  de supraveghere şi  regl ement are bancară, cum ar fi  depistarea şi 

col ect area i nformaţiilor pri vi nd pi erderile i nterne şi  ext erne,  analiza şi  eval uarea l or, 

întrepri nderea măsurilor de mi nimizare.  

În scopul  mi nimizării  expunerii  capital ul ui  l a riscurile posi bile,  Banca a el aborat 

proceduri  de stress testing pri vi nd riscul  val ut ar,  riscul  dobânzil or,  riscul de cr editare şi  l e va 

aplica î n permanenţ ă î n anul 2011.  

Utilizarea i nt ensi vă a tehnol ogiil or i nformaţional e î n acti vitatea Băncii a det ermi nat 

crearea î n Bancă a unui  sistem de securitate i nformaţional ă,  care asi gură mi nimizarea riscuril or 

tehnol ogiil or I T,  sarcinile pri nci pal e fii nd si guranţ a i nformaţiei,  interzicerea accesul ui 

neaut orizat, control ul antivirus adecvat.  
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE A BĂNCII PENTRU ANUL 2011 
 

Pl anurile de dezvoltare a Băncii pe ntru anul  2011 i ncl ud particul arităţile restabilirii şi 

dezvoltării economiei  Republicii  Mol dova,  precum şi  politica monet ar-creditară a Băncii 

Naţi onal e a Mol dovei.  

As pirând l a realizarea scopul ui  strategi c – sporirea competiti vităţii şi  eficacităţii 

economice a acti vităţii – Banca îşi propune următoarel e obi ecti ve: 

    asi gurarea stabilităţii şi fermităţii în raport cu riscurile existent e si pot enţial e;  

   dezvoltarea bazei  de clienţi  pe anumite segmente al e pi eţei  şi  creşterea numărul ui  de 

clienţi; 

   atragerea resursel or î n vol umul necesar creşterii port ofoli ul ui operaţi unil or acti ve;  

    îmbunăt ăţirea calităţii  port ofoli ul ui  de credite şi  reducerea ponderii  creditel or fără 

dobândă şi a cel or neperformant e;  

  i nt ensificarea acti vităţii pri vi nd vânzarea bunuril or l uat e î n posesie î n cont ul 

rambursării creditel or; 

  optimizarea chelt ui elil or; 

  perfecţi onarea sistemul ui de control intern al Băncii; 

  sporirea ni vel ul ui de susţinere i nformaţi onal-tehnol ogi că a acti vităţii Băncii; 

  asi gurarea formării  unui col ecti v de profesi onişti,  capabil  să sol uţi oneze pr obl eme 

moderne de dezvoltare a Băncii; 

  tranziţia cont abilităţii  şi dăril or de seamă pri vind acti vitatea Băncii  la st andardel e 

internaţi onal e de evi denţă şi raportare fi nanci ară.  

În anul  2011 Consili ul  Băncii  şi  Or ganul  Executi v vor exercita un control  permanent  

asupra ni vel ul ui  riscurilor accept ate şi  ni vel ul ui suficienţ ei  capital ul ui,  vor det ermi na ceri nţa de 

capital pentru acoperirea riscuril or de creditare, de piaţă şi operaţi onale.  

Rent abilitatea acti vităţii Băncii  va fi  obţi nut ă din cont ul  exti nderii  vol umul ui  vânzăril or, 

spectrul ui  servi ciil or acordat e şi  creşterii numărul ui de clienţi  deserviţi,  reglării  oport une a politicii 

de preţ uri  î n dependenţ ă de st area pi eţ ei  monet are,  necesităţile de resurse depozitare al e Băncii, 

precum şi starea şi perspecti va economiei Mol dovei. 
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