




CUPRINS

CUPRINS

Misiunea b�ncii.............................................................................................3
Sarcinile strategice ale b�ncii........................................................................3
Mesajul Pre�edintelui Consiliului b�ncii........................................................4
Mesajul Pre�edintelui Comitetului de Conducere al b�ncii.............................5
Mediul de afaceri..........................................................................................8 
Evolu�ia sistemului bancar..........................................................................10
Recunoa�terea na�ional� �i interna�ional�.................................................12
Indicatorii financiari de baz� ai grupului.....................................................13
Activitatea corporativ�................................................................................14
Activitatea retail.........................................................................................16
Activitatea de investi�ii...............................................................................20
Activitatea de trezorerie.............................................................................22
Lista b�ncilor corespondente......................................................................24
Tehnologiile informa�ionale.......................................................................25 
Administrarea riscurilor...............................................................................27
Prevenirea sp�l�rii banilor..........................................................................29
Resursele umane........................................................................................30
Guvernarea corporativ�..............................................................................31
Filantropie �i sponsorizare..........................................................................33
Subsidiarii...................................................................................................34 



MISIUNEA BĂNCII

3



4



5



6



7



MEDIUL DE AFACERI ÎN 2012 

   Rezultatele privind evolu�ia economiei na�ionale pe parcursul anului 2012 denot� o r�cire a activit��ii economice. Situa�ia din ��rile 
europene, în care au ap�rut probleme financiare, are repercusiuni asupra cererii atât externe, cât �i interne pentru produsele 
moldovene�ti. În plus, condi�iile meteorologice extrem de nefavorabile au avut un impact negativ asupra economiei na�ionale, 
respectiv, a fost afectat exportul. Nivelul înalt de incertitudine economic� generalizat� face ca agen�ii economici s� fie mai reticen�i în 
apelarea la credite bancare noi. Prin urmare, activitatea investi�ional� a fost destul de pasiv� �i întreprinderile industriale au produs 
mai pu�in, cu efect negativ ulterior asupra serviciilor de transport �i comer�ului interior. 
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Produsul intern brut (PIB) s-a diminuat neesen�ial. Conform datelor operative, în anul 2012 PIB a însumat 87,847 milioane 
MDL, în sc�dere cu 0.8% fa�� de anul 2011. Diminuarea PIB-ului a fost determinat�, în general, de mic�orarea cererii externe la 
bunurile fabricate în Moldova �i de sl�birea celei interne din contul consumului final. Cea mai semnificativ� influen�� asupra 
descre�terii PIB a avut valoarea ad�ugat� brut� (VAB) creat� în agricultur�, gradul de influen�� asupra PIB fiind negativ (-2,2 puncte 
procentuale), influen�� pozitiv� asupra PIB a avut VAB creat� în comer�ul interior (+0,6 puncte procentuale), în alte activit��i de 
servicii (+0,7 puncte procentuale) �i în industrie (+0,2 puncte procentuale).

Perspectivele economice na�ionale sunt supuse în continuare riscurilor globale �i regionale, iar cea mai mare parte a factorilor care 
au limitat cre�terea economic� în anul 2012 o vor constrânge �i mai departe.  

Condi�iile meteorologice extrem de nefavorabile din anul 2012, modificarea cererii la unele categorii de m�rfuri de produc�ie 
autohton� pe pia�a intern� �i extern�, precum �i stagnarea în sectorul construc�iilor au afectat sectorul industrial �i agricol, respectiv, 
cu o sc�dere de 3.1% �i de 22.4%, activitatea investi�ional� a înregistrat o sc�dere de 4.1%

În decembrie 2012 pre�urile de consum au crescut cu 4.1% fa�� de decembrie 2011, comparativ cu 7.8% în perioada similar� a 
anului 2011. Cre�terea pre�urilor a fost determinat�, în general, de condi�iile climaterice nefavorabile, precum �i majorarea tarifelor 
la serviciile comunal-locative (apeduct �i canalizare, energie electric�).

Rata infla�iei în Moldova, în anul 2013, va depinde în mare m�sura de recolta agricol� �i pre�urile la resursele energetice. Banca 
Na�ional� a Moldovei (BNM) a redus estimarea privind infla�ia la finele anului 2013 la 4.1%, fa�� de 3.8%, cât prognoza în octombrie 
2012.

Gradul de dolarizare (depozite în valut�/total depozite) este înc� înalt, cu toate c� a sc�zut de la 46.16% în 2011 pân� la 
43.8% în 2012.

Nivelul infla�iei în % fa�� de decembrie anul precedent
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Leul moldovenesc s-a depreciat. De la începutul anului 2012, cursul de schimb al monedei na�ionale a înregistrat o depreciere cu 
3%, în termeni nominali, fa�� de dolarul SUA, precum �i cu 6.1% - fa�� de Euro. Principalii factori care au determinat modificarea 
cursului de schimb au fost intr�rile valutare de peste hotarele ��rii �i fluctua�iile cursului dolarului SUA fa�� de alte valute pe pie�ele 
valutare interna�ionale, determinate, în mare m�sur�, de problemele economice legate de cre�terea �i deservirea datoriei externe în 
Statele Unite ale Americii �i unele ��ri ale zonei Euro. Stocul activelor valutare de rezerv� ale BNM la 31.12.2012 a atins o valoare 
maxim� de 2,515 milioane USD, majorându-se cu 28% comparativ cu nivelul înregistrat la sfâr�itul anului 2011.

 În anul 2012, exporturileau sc�zut cu 2.5%, iar importurile au crescut cu 0.4%. Evolu�ia comer�ului exterior în anul 2012 a fost 
influen�at� de situa�ia creat� pe plan extern, în special în ��rile care sunt principalii parteneri comerciali ai Republicii Moldova. Pe plan 
intern se men�ine dominarea în continuare a produselor necesare pentru func�ionarea economiei, precum �i celor destinate 
consumului popula�iei. De asemenea, unul dintre factorii principali, ce a influen�at comer�ul exterior, a fost sc�derea drastic� a 
volumului produc�iei agricole. Decalajul considerabil în evolu�ia exporturilor �i importurilor a determinat acumularea în anul 2012 a 
unui deficit al balan�ei comerciale în valoare de 3,051.3 milioane USD, cu 76.8 milioane USD (+2.6%) mai mare fa�� de cel 
înregistrat în anul 2011.

Reexporturile de m�rfuri au avut o valoare de 772.2 milioane USD, care echivaleaz� cu o cot� de 35.7% în total exporturi, 
comparativ cu anul 2011 reexporturile de m�rfuri s-au diminuat cu 22.9%. 

În anul 2012, valoarea remiten�elor a crescut cu 3.5% comparativ cu anul 2011, ridicându-se la 1,494.2 milioane USD. Totu�i se 
observ� reducerea constant� a ponderii transferurilor exprimate în euro, distribu�ia valutar� a transferurilor în luna decembrie fiind 
urm�toarea: 38.9 % (dolari SUA), 37.1% (Euro) �i 24 % (ruble ruse�ti). Potrivit datelor raportului B�ncii Mondiale, Moldova de�ine cea 
mai mare pondere valoric� a remiten�elor în PIB din lume, fiind estimat� la 36.2%.

În decursul anului 2012, evolu�ia agregatelor monetare se caracterizeaz� printr-un ritm de cre�tere înalt al banilor în circula�ie, al 
depozitelor �i creditelor. 

Masa monetar�, la sfâr�itul lunii decembrie 2012, a constituit circa 49.5 miliarde MDL �i s-a majorat cu 20.8% comparativ cu 
sfâr�itul lunii decembrie a anului 2011. Situa�ia pe pia�a monetar� se caracterizeaz� printr-un ritm de cre�tere pronun�at al banilor în 
circula�ie, al depozitelor, precum �i al creditelor. Totu�i, înr�ut��irea situa�iei economice externe �i interne, precum �i nivelul înalt de 
incertitudine, determin� pe de o parte b�ncile s� fie mai precaute la acordarea creditelor �i, pe de alt� parte, agen�ii economici s�-�i 
reduc� cererea pentru creditele noi.

Nivelul monetiz�rii a crescut de la 49.76  la sut� în anul 2011 pân� la 56.36 la sut� la finele anului 2012.

Volumul de bani în circula�ie a înregistrat o cre�tere remarcabil� fa�� de situa�ia de la sfâr�itul lunii decembrie 2011, acesta s-a 
majorat cu 21.9% (determinând cre�terea M3 cu 5.8%). 

Baza monetar� (banii lichizi în circula�ie, rezervele b�ncilor comerciale la BNM, depozitele întreprinderilor de stat) în decembrie 
2012 a constituit 17.6 miliarde MDL, fiind cu 22.9% mai mare decât la sfâr�itul anului 2011.

Soldul creditelor în economie a înregistrat o cre�tere fa�� de nivelul de la sfâr�itul lunii decembrie 2011 cu 16.1% (constituind 
35,948.3 milioane MDL). Creditele în moned� na�ional� au înregistrat o cre�tere de 20.1%, iar cele în valut� str�in� � 11.1%. 

Ritmurile de cre�tere a principalilor indicatori monetari 
în decembrie fa�� de sfîr�itul anului 2011, %
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EVOLUŢIA SISTEMULUI BANCAR 

EVOLU�IA SISTEMULUI BANCAR
   La 31.12.2012 sistemul bancar al ��rii este reprezentat de Banca Na�ional� a Moldovei (BNM) �i 14 b�nci comerciale, inclusiv 6 b�nci cu capital 
str�in. În linii generale, sistemul bancar a avut o evolu�ie bun�, totodat�, au existat un �ir de factori, care au influen�at dezvoltarea sistemului 
bancar în 2012.

La situa�ia din 31.12.2012, capitalul de gradul I a constituit 6,924.0 milioane MDL �i a înregistrat o descre�tere pe parcursul anului cu 6.4 la 
sut�, determinat� de majorarea m�rimii calculate, dar nerezervate a reducerilor pentru pierderi la active �i angajamente condi�ionale cu 61.1 la 
sut�, care se exclude din calculul capitalului de gradul I. Indicatorul în cauz� reflect� capacitatea b�ncilor de a acoperi pierderile în situa�ii 
neprev�zute, f�r� prejudicierea siguran�ei financiare. La 31.12.2012, toate b�ncile s-au conformat major�rii la data respectiv� a capitalului minim 
stabilit la 200 milioane MDL, cu excep�ia a dou� dintre acestea, care urmeaz� s�-�i consolideze capitalul.

Cota investi�iilor str�ine în capitalul b�ncilor, la 31.12.2012, a constituit 71.7 la sut�, în sc�dere cu 2.3 puncte procentuale comparativ cu 
31.12.2011 ca urmare a major�rii capitalului social din contul investi�iilor ac�ionarilor autohtoni.

Media suficien�ei capitalului ponderat la risc pe sistem se men�ine în continuare la un nivel înalt - 24.4 la sut� (normativ ≥ 16 la sut�), 
indicând un poten�ial de creditare f�r� riscuri de capital. Mic�orarea cu 5.4 puncte procentuale fa�� de începutul anului 2012 se datoreaz� major�rii 
portofoliului de credite cu 14.3 la sut�.

Coeficientul lichidit��ii pe termen lung pe sistemul bancar (active cu termen mai mare de doi ani/ resurse financiare cu termen poten�ial de 
retragere mai mare de doi ani <=1) a atins un nivel de 0.7. Lichiditatea curent� pe sistem (active lichide, exprimate în numerar, depozite la BNM, 
valori mobiliare lichide, credite interbancare nete cu termenul de pân� la o lun� / total active x100% ≥20 la sut�) a constituit 32.9 la sut�. Valorile 
respective ale indicatorilor lichidit��ii relev� existen�a surselor adecvate pentru sus�inerea pl��ilor aferente obliga�iilor �i determin� o rezisten�� 
înalt� a b�ncilor la eventualele �ocuri externe. 

Activele sistemului bancar p�streaz� tendin�a de cre�tere, consemnând extinderea în continuare a activit��ii b�ncilor. Conform Standardelor 
Interna�ionale de Raportare Financiar� (SIRF), acest indicator a înregistrat 58,304.4 milioane MDL la sfâr�itul anului, fiind în cre�tere fa�� de 
începutul acestuia cu 18.3 la sut�. Ponderea cea mai mare în totalul activelor apar�ine creditelor �i relev� activitatea de baz� a b�ncilor. Astfel, în 
structura activelor, pe parcursul anului 2012, au sporit: împrumuturile �i crean�ele � cu 15.1 la sut� pân� la 36,341.8 milioane MDL; numerarul �i 
echivalentele de numerar - cu 30.6 la sut� pân� la 14,368.7 milioane MDL; investi�iile p�strate pân� la scaden�� � cu 14.7 la sut� pân� la 3,404.8 
milioane MDL; alte active - cu 20.6 la sut� pân� la 882.8 milioane MDL; imobiliz�rile corporale � cu 7.9 la sut� pân� la 1,695.4 milioane MDL; 
activele financiare disponibile pentru vânzare � cu 42.2 la sut� pân� la 336.7 milioane MDL; activele financiare de�inute pentru tranzac�ionare � cu 
52.2 la sut� pân� la 185.2 milioane MDL; crean�ele privind impozitele � cu 88.0 la sut� pân� la 113.3 milioane MDL.

Concomitent, s-au mic�orat: activele imobilizate �i grupurile destinate ced�rii, clasificate drept de�inute în vederea vânz�rii - cu 3.8 la sut� pân� 
la 731.3 milioane MDL; imobiliz�rile necorporale � cu 2.7 la sut� pân� la 244.4 milioane MDL; activele financiare desemnate ca fiind evaluate la 
valoarea just� prin profit sau pierdere � cu 100.0 la sut�, constituind 0.0.

Ponderea activelor sistemului bancar în Produsul Intern Brut (PIB) în 2012 a alc�tuit estimativ 64.7% fa�� de 57.7% în anul 2011, creditelor în 
economia na�ional� în PIB � 30.7 % fa�� de 36% �i a depozitelor � 40.3% fa�� de 36.6% în anul 2011.

Soldul depozitelor, conform rapoartelor pruden�iale la 31.12.2012, a totalizat 39,772.2 milioane MDL, majorîndu-se comparativ cu 
02.01.2012 cu 21.6 la sut�. Evolu�ia în cauz� a fost determinat�, în special de cre�terea depozitelor persoanelor fizice cu 23.0 la sut�, confirmând în 
continuare credibilitatea sistemului bancar.

Ponderea depozitelor în masa monetar� a sc�zut de la 73.5% în 2011 la 73.3 % în 2012, iar raportul dintre depozite �i credite a crescut de la 
97.3% în 2011 pân� la 100.9%.

Pe parcursul anului 2012, ponderea creditelor neperformante în totalul creditelor s-a majorat cu 1.6 puncte procentuale, constituind 14.5 la sut� 
la 31.12.2012. Totu�i, comparativ cu luna precedent� acest indicator s-a îmbun�t��it cu 0.2 puncte procentuale.

Reducerea cererii interne pe fundalul evolu�iilor economice externe �i, ca urmare, restrângerea activit��ii agen�ilor economici autohtoni s-a 
r�sfrânt asupra unui �ir de indicatori financiari ai sistemului bancar. Volumul total al creditelor nou-acordate pe parcursul anului 2012 s-a diminuat 
cu 2,914.0 milioane MDL sau cu 9.8 la sut�, pân� la nivelul de 26,694.0 milioane MDL comparativ cu anul 2011. Volumul total al depozitelor nou-
atrase la termen în 2012 a sc�zut cu 1,522.9 milioane MDL sau cu 3.8 la sut� lei fa�� de anul 2011, totalizând 38,927.3 milioane MDL.

La situa�ia din 31.12.2012, profitul aferent exerci�iului pe sistemul bancar a însumat 572.6 milioane MDL sau mai pu�in cu 28.9 la sut� fa�� de 
31.12.2011, rezultat influen�at de majorarea cheltuielilor aferente �i a celor neaferente dobânzilor, precum �i de mic�orarea veniturilor neaferente 
dobânzlor. Rentabilitatea activelor �i cea a capitalului, la 31.12.2012, au înregistrat 1.1 la sut� �i 5.6 la sut� respectiv, înregistrînd o descre�tere cu 
0.7 puncte procentuale �i, corespunz�tor, 5.0 la sut� puncte procentuale, comparativ cu sfâr�itul anului precedent.
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Gradul de concentrare a sectorului bancar al Moldovei se caracterizeaza prin afirmarea în continuare a celor 8 banci (BC 
Moldova-Agroindbank SA, Banca de Economii SA, BC Victoriabank SA, BC Moldinconbank SA, BC Mobiasbanc�-GSG SA, BC Banca Social� 
SA, BC Eximbank-GVB SA, ProCrediBank SA), totodat�, cota lor în sistem înregistrînd o sc�dere lent�, una din cauze fiind dinamizarea 
activit��ii b�ncilor din e�alonul II. 

Pe pia�a servicilor bancare se intensifica influen�a institu�iilor nespecializate, care sunt orientate spre prestarea serviciilor 
financiare pe pia�a retail, ca de exemplu �Corpora�ia de Finan�are Rural�� S.A., ÎM OMF �Microinvest� S.R.L, ÎCS �Easy Credit� S.R.L., 
ÎCS �Prime Capital� S.R.L., ÎCS �Prime Capital 2� S.R.L., OMF �Credit-Profit� S.R.L., OM �Bravo Credit�, OM �Ideal Credit�, OM �Mega 
Credit� etc.
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ACTIVITATEA CORPORATIVĂ 

ACTIVITATEA CORPORATIV�

În anul 2012, s-au împlinit 10 ani de la constituirea Diviziunii Activitate Corporativ�, perioad� în care s-au pus bazele unor rela�ii 
stabile, reciproc avantajoase de parteneriat cu clien�ii corporativi ai b�ncii. Portofoliul de clien�i s-a dezvoltat �i consolidat, 
cuprinzând diverse ramuri ale economiei na�ionale, ad�ugând valoare profitabilit��ii �i imaginii b�ncii. 
Urmând obiectivele strategice ale b�ncii în rela�iile cu clien�ii corporativi, Diviziunea Activitate Corporativ� a continuat s� se 
dezvolte calitativ, perfec�ionându-�i  structura organizatoric�, procesul de creditare �i administrare a riscurilor aferente, tehnicile 
de  promovare a produselor �i serviciilor b�ncii.

Colaborarea eficient� a b�ncii cu clien�ii s�i, a avut ca rezultat cre�terea loialit��ii acestora. Astfel, la sfîr�itul anului 2012, 71% dintre 
clien�ii corporativi, sunt clien�i fideli ai b�ncii de mai mult de 5 ani, dintre care o mare parte chiar din momentul existen�ei Diviziunii 
Activiate Corporativ�.

Vânz�rile de produse �i servicii bancare realizate în 2012 au fost marcate de prognozele pesimiste privind cre�terea economic�, 
alimentate de consecin�ele nefaste ale secetei, fluctua�iile valutare imprevizibile, dar �i de competi�ia acerb� dintre b�nci la atragerea 
business-ului clien�ilor corporativi. În pofida conjuncturii create, vânz�rile realizate la majoritatea produselor au înregistrat cre�teri, 
atingând obiectivele planificate: 

vânz�rile produselor de credit (suma total� a creditelor acordate) s-au situat peste nivelul anului  2011 cu cca 47%, portofoliul 
creditelor corporate atingând cota de  62% din portofoliul de credite al b�ncii;
volumul vânz�rilor produselor neaferente credit�rii a crescut comparativ cu anul precedent, cele mai însemnate cre�teri 
realizându-se la transferuri (132%), la proiecte salariale (200%), la opera�iuni de schimb valutar (105%) etc. 

Moldova Agroindbank a participat în toate proiectele ce au vizat sectorul corporativ, colaborând eficient atât cu clien�ii, cât �i cu 
finan�atorii externi, contribuind esen�ial la realizarea proiectelor investi�ionale ale clien�ilor din diferite ramuri ale economiei 
na�ionale. În acest sens, pot fi men�ionate Programul BERD pentru Finan�area Eficien�ei Energetice (MoSEFF), Programul BEI de 
restructurare  a sectorului vitivinicol, Programul Compact de sus�inere a agriculturii etc., în cadrul c�rora clien�ii corporativi au 
beneficiat de credite în condi�ii avantajoase, pentru realizarea unor proiecte de modernizare a tehnologiilor de producere, de 
eficientizare a consumului de energie �i producere a energiilor regenerabile, de ridicare a calit��ii produselor �i serviciilor prestate.
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De asemenea, banca a acordat o aten�ie deosebit� sus�inerii exportului �i finan��rii comer�ului, inclusiv prin Liniile de finan�are a 
exportului oferite de BERD �i IFC, utilizând cu succes instrumente financiare de Trade Finance, cum ar fi acreditivele documentare �i 
garan�iile bancare. 

Veniturile totale ob�inute de banc� de la clien�ii corporativi au însumat 524.6 milioane MDL (118% fa�� de anul 2011),  85% din 
aceast� sum�  fiind ob�inut� din activitatea de creditare.

�inînd cont de interesul tot mai mare al clien�ilor fa�� de produsele electronice, banca a implementat în 2012 un sistem nou de 
deservire bancar� la distan��, bazat pe tehnologii moderne, cu un grad mai înalt de securitate a informa�iei �i protec�ie a datelor, ce 
ofer� abona�ilor multiple beneficii, cum ar fi accesul rapid la conturi �i tranzac�ii, solu�ii eficiente de cash management, optimizarea 
resurselor �i costurilor implicate. Ca rezultat, volumul tranzac�iilor electronice a crescut fa�� de anul precedent cu 64%.
Realiz�rile ob�inute, dar �i atragerea unor clien�i noi, au contribuit �i mai mult la fortificarea pozi�iei b�ncii in sectorul corporativ, 
obiectiv strategic, de care se va conduce banca �i în anii urm�tori.
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ACTIVITATEA RETAIL 

ACTIVITATEA RETAIL

Re�eaua de distribu�ie �i clien�ii retail

Re�eua de vânz�ri �i acoperirea teritorial� reprezint� un factor de succes în activitatea oric�rei b�nci. În anul 2012 structura re�elei 
Moldova Agroindbank nu a înregistrat anumite schimb�ri esen�iale conform politicii de dezvoltare continu� a b�nciii. 

Conform strategiei aprobate de banc�, optimizarea �i modernizarea re�elei de subdiviziuni a fost �i r�mâne una din oportunit��ile 
care cresc profitabilitatea b�ncii. Pe parcursul anului 2012, banca a asigurat l�rgirea ariei de distribu�ie a serviciilor b�ncii, utilizând 
canale alternative de vânzare (internet banking, call center, ATM). Cu o cot� de pia�� de aproximativ 12% la capitolul puncte de 
vânzare, clien�ii b�ncii au fost deservi�i într-o manier� profesional� în cele 70 de filiale �i 20 de agen�ii, beneficiind totodat� de 
serviciile a 160 de ATM-uri bancare, amplasate atât în Chi�in�u, cât �i în afara capitalei. 

De�inând pozi�ii sigure pe pia��, Moldova Agroindbank a înregistrat la finele anului 2012 un num�r total de 498.6 mii de clien�i retail 
activi, dintre care 471.3 mii persoane fizice �i 27.3 mii persoane juridice. 

Pentru asigurarea profitabilit��ii re�elei de distribu�ie a b�ncii în 2012, diviziunea retail s-a axat preponderent pe fidelizarea 
clien�ilor existen�i �i pe atragerea celor noi prin lansarea ofertelor dedicate �i prin desf��urarea campaniilor promo�ionale elaborate, 
pentru a aduce un plus de valoare b�ncii �i o satisfac�ie categoriilor de clien�i viza�i.

Produse �i servicii pentru clien�ii retail

Gama larg� de produse si servicii bancare existente în prezent pe pia��, precum si numeroasele schimb�ri care apar de la un an la 
altul în societate, impun necesitatea continu�rii �i în 2012 a procesului de elaborare a unor noi produse �i servicii, specifice a�tept�rilor 
clien�ilor. Totodat�, banca a continuat s� aplice �i s� respecte condi�iile �i cerin�ele economiei de pia��, orientându-se spre  utilizarea 
cât mai eficient� a produselelor �i serviciilor de baz�, cum ar fi creditele, depozitele, cardurile bancare, produsele tehnologizate etc. 

Astfel, clien�ii retail - segmentul întreprinderilor mici �i micro - �i în anul 2012 au  beneficiat de finan�area b�ncii în dependen�� de 
genul de activitate, necesitatea �i, implicit, volumul credit�rii. Se pot enumera un �ir de proiecte pentru dezvoltarea business-ului, prin 
intermediul c�rora aceast� categorie de clien�i a putut beneficia de finan��ri: credite pentru finan�area capitalului circulant; credite din 
proiecte speciale - FIDA, RISP �i KfW; credite pentru procurarea �i consolidarea terenurilor agricole; credite pentru finan�area 
eficien�ei energetice oferite în cadrul proiectului MoSEFF �i MoREEFF; credite prin Programul de restructurare a sectorului 
vitivinicol �Filiera Vinului�, credite pentru sporirea investi�iilor în infrastructura post-recoltare prin Programulul Compact, 
gestionat de Fondul �Provoc�rile Mileniului�, credite prin Proiectul de Ameliorare a Competitivit��ii (PAC), creditarea 
tinerilor antreprenori, în special, a celor din mediul rural etc. 

Au fost propuse clien�ilor produse speciale de microcreditare, menite s� avantajeze segmentul ÎMM prin libertatea deplin� în 
utilizarea fondurilor primite. Creditele Simplu+ �i Business+, destinate persoanelor juridice �i persoanelor fizice asocia�i, au fost 
concepute s� ofere o finan�are simplificat� a cheltuielilor curente. În acest context, au fost puse în aplicare ofertele dedicate pentru 
categoria de clien�i � lucr�tori medicali, prin oferirea mai multor pachete speciale precum � pachetul �Practic�, �Asociat� �i 
�Medic�. 

Pentru finan�area �i facilitarea implic�rii tineretului în activitatea antreprenorial� din sectorul rural, banca a continuat în 2012, prin 
intermediul Programului na�ional de abilitare economic� a tinerilor (PNAET) �i a Fondului Interna�ional de dezvoltare în 
agricultur� (FIDA), oferirea creditelor în condi�ii avantajoase pentru tineriii antreprenori, destinate atât proiectelor investi�ionale 
din agricultur�, cât �i celor non-agricole. 

În premier� pentru pia�a bancar� din Moldova, Moldova Agroindbank a lansat un proiect social, destinat persoanelor tinere care au 
nevoie de prima locuin��. Pornind de la dificult��ile cu care se confrunt� tinerii, dar �i familiile nou-create, banca, prin intermediul 
produsului special - �Creditul Imobiliar AVANTI�, a racordat condi�iile credit�rii destinate procur�rii, construc�iei sau extinderii 
locuin�ei, la condi�ii mai avantajoase fa�� de celelalte credite imobiliare.
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În anul 2012, în cadrul programului social �Banca moldovenilor de pretutindeni�, banca a continuat prin oferirea pachetului 
conceput special pentru aceast� categorie de clien�i - lucr�torii migran�i, - s� etaleze condi�iile �i oportunit��ile de cre�tere �i 
dezvoltare a afacerilor proprii pentru aceast� categorie de clien�i, care vor s�-�i construiasc� un viitor la ei acas�. 

În anul 2012 a fost dat startul unor implement�ri de anvergur� de c�tre banc�. menite s� ofere solu�ii inteligente, apte s� sporeasc� 
gradul de accesibilitate a serviciilor bancare. Astfel, au avut loc preg�tirile necesare pentru lansarea Platformei �Bank Flex 
MultiChannel�, care include canale de acces la serviciile bancare, atât pentru persoane fizice, cît �i juridice - Internet, Mobile, SMS �i 
TelefonBanking. Prin intermediul solu�iei �Bank Flex MultiChannel�, independent de canalul de acces, clien�ilor le sunt disponibile 
toate tipurile de transferuri din/în conturi curente, de card sau depozit, în lei sau valut�, vizualizarea graficelor de achitare a creditelor, 
achitarea creditelor, m�rfurilor �i serviciilor c�tre furnizori, opera�iunile forex, consultarea st�rii conturilor, ob�inerea extraselor din 
conturi �i a informa�iei privind cursurile valutare etc. Serviciile prestate prin �Bank Flex� ofer� un grad sporit de securitate �i sînt 
disponibile 24 din 24 de ore, reprezentînd o solu�ie comod�, flexibil� �i sigur� de deservire la distan��. 

Moldova Agroindbank a lansat o nou� facilitate pentru clien�ii s�i cu scopul de a spori comoditatea �i beneficiile oferite de banc� - 
�Semn�tura Mobil��. Astfel, pentru prima oar� o banc� comercial� din Moldova pune �Semn�tura Mobil�� în serviciul clien�ilor 
bancari. Acest fapt denot� gradul sporit al tehnologiz�rii serviciilor Moldova Agroindbank, institu�ie ce manifest� receptivitate �i 
promptitudine la schimb�rile �fenomenului e�, prezent în întreaga economie mondial�. Prin serviciul nou-lansat, �Semn�tura Mobil��, 
clien�ii b�ncii pot beneficia direct de pe site-ul www.maib.md  de un �ir de servicii bancare, precum: abonarea la serviciul SMS-
Banking, depunerea cererii de reemitere a cardului bancar �i depunerea cererii de închidere a contului de card bancar. 

Anticipând a�tept�rile clien�ilor, Moldova Agroindbank a lansat în 2012 o aplica�ie IT util� pentru clien�i - sistemul eStatements, 
care ofer� posibilitatea vizualiz�rii on-line a soldurilor bancare, beneficiind de op�iunea de a primi extrasele din cont certificate cu 
semn�tura electronic� direct pe e-mail. Cu Serviciul Pl��i Programate � modalitate nou� �i modern� de plat�, clientul î�i poate 
suplini conturile sale, inclusiv cele de depozit sau conturile persoanelor apropiate. 

Pentru ca clien�ii  persoane fizice s� dispun� de comoditate �i confort, banca a lansat Achitarea Automatizat� a Facturilor 
pentru Serviciile Comunale, emise de c�tre prestatorii de servicii comunale, de telefonie mobil� �i internet. Achitarea online a 
facturilor direct de pe cardul bancar, este noua func�ionalitate lansat� de Moldova Agroindbank în 2012, care completeaz� �irul de 
avantaje oferite clien�ilor b�ncii, abona�i la serviciul Internet Banking M@IB, �i tuturor celor care pun pre� pe timpul lor.
În 2012 Moldova Agroindbank a aderat la serviciile de pl��i rapide �Bystraia Pochta�, �Contact�, �Leader�. 

La finele anului 2012, soldul total al creditelor retail a înregistrat o majorare cu 23% fa�� de perioada similar� a anului precedent 
(soldul creditelor persoane juridice a crescut cu 20%, iar cel al persoanelor fizice - cu 27%). 

Activit��i de marketing
Pentru a organiza eficient activit��ile planificate conform strategiei de marketing, diviziunea retail a acordat o aten�ie sporit� 

activit��ilor de conlucrare cu celelalte diviziuni în procesul de instruire, evaluare �i cre�tere a nivelului abilit��ilor profesionale al 
personalului care deserve�te toate  categoriile de clien�i în banc�. 

A�adar, banca a continuat �i în 2012 s� organizeze conferin�ele WEB prin utilizarea noilor tehnologii moderne, prin intermediul 
c�rora angaja�ii b�ncii au avut posibilitatea s� comunice on-line �i s� elucideze problemele legate de însu�irea unor produse noi 
lansate pe pia��, campanii promo�ionale sau studii de satisfac�ie.  

Dezvoltarea organic� a b�ncii, precum �i cre�terea concuren�ei pe pia�a bancar� local�, au creat premize pentru ob�inerea unui 
volum mai mare de date în urma rela�ion�rii �i comunic�rii cu clien�ii prin diverse canale de distribu�ie. Astfel, identificarea calit��ii 
serviciilor oferite de c�tre speciali�tii b�ncii, dar �i preg�tirea lor, calitatea ofertelor propuse clien�ilor, starea imaginii vizuale a b�ncii, 
au fost concepute �i structurate de c�tre diviziunea retail prin cercet�ri de marketing � Mystery Shopper.

În scopul consolid�rii comunic�rii interne a b�ncii, diviziunea retail a continuat editarea revistei corporative � �Sîntem Lideri�, 
menite s� informeze �i s� consemneze cele mai importante evenimente, performan�e înregistrate, experien�e acumulate dar �i oferte, 
noi produse lansate pentru clien�ii s�i.  
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În anul 2012 a fost lansat� platforma intern�, destinat� comunic�rii angaja�ilor b�ncii �Portal news�, pe care pot fi accesate cele 
mai relevante �tiri din domeniul economic, bancar, dar �i din via�a intern� a b�ncii. 
Participarea b�ncii la expozi�iile na�ionale, precum �Agroteh� �i �Farmer�, a devenit o tradi�ie, banca prin prezen�a sa a fost mereu 
al�turi de clien�ii �i partenerii s�i gata s� le ofere consultan�� tematic� vis-a-vis de produsele �i serviciile oferite �i s� stabileasc� rela�ii 
durabile cu poten�ialii clien�i.

Fiind în permanent� conlucrare de parteneriat cu clien�ii s�i, banca a elaborat �i lansat un �ir de oferte noi �i campanii promo�ionale, 
menite s� ofere solu�ii adecvate mediului economic instabil din �ar�. Pe parcursul anului 2012, diviziunea retail a desf��urat mai multe 
activit��i de marketing pentru promovarea produselor �i serviciilor bancare, precum: microcreditarea, creditul pentru necesit��i 
diverse � �Multiop�ional�, depozitele, cardurile bancare etc. 

A�adar, prin relansarea campaniei promo�ionale �Credit Multiop�ional � 1 an f�r� dobând��, clien�ii retail persoane fizice au 
beneficiat de avantajele credit�ri cu noi oportunit��i �i beneficii. Totodat�, a fost prelungit� campania de fidelizare �Cardul de credit 
� un respiro de la Moldova Agroindbank� pân� la finele anului 2012, menit� s� sporeasc� confortul clien�ilor �i s� r�spl�teasca 
fidelitatea acestora cu câ�tiguri b�ne�ti. 

Banca a continuat tradi�ia promo�iilor de lung� durat�, participând la campania na�ional� organizat� de Western Union �E timpul 
s� c�l�tore�ti...Începe aventura!�, menit� s� aduc� multe bucurii, premii �i emo�ii pozitive atât personalului,  cât �i clien�ilor 
b�ncii. 

În a doua jum�tate a anului 2012, Moldova Agroindbank �i Visa au desf��urat campania promo�ional� �Încerca�i! O s� v� 
plac�!�, în parteneriat cu Visa Int. În contextul promov�rii cardurilor bancare s-a mizat pe promovarea achit�rii celor mai variate pl��i, 
de la m�rfuri �i produse alimentare pîn� la servicii comunale, servicii de telefonie sau internet. 

Toate aceste ac�iuni de organizare, monitorizare �i implementare a campaniilor promo�ionale, de rând cu participarea la lans�ri de 
proiecte, expozi�ii �i alte evenimente educa�ionale sau filantropice, au constituit dintotdeauna piloni ai activit��ii de marketing �i 
promovare a b�ncii.
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Opera�iuni cu carduri 

În Moldova continu� tendin�a de cre�tere dinamic� a pl��ilor f�r� numerar, efectuate prin intermediul cardurilor bancare, de�i 
volumul acestor opera�iuni r�mîne relativ mic (cca 4-5% din total volumul opera�iunilor prin carduri). Astfel, de�in�torii continu� s� 
foloseasc� cardurile bancare, emise de b�ncile autohtone, preponderent pentru retragerea numerarului din bancomate.
Conform datelor publicate de c�tre BNM, pe parcursul anului 2012, suma total� a opera�iunilor efectuate cu cardurile bancare emise în 
Moldova a constituit 20 de miliarde MDL, în cre�tere fa�� de 2011 cu 12.8%. Totodat�, suma retragerii numerarului din bancomate în 
perioada de referin�� a crescut cu 11.9% - pân� la 19.1 miliarde MDL, iar volumul pl��ilor f�r� numerar s-a majorat cu 39.4% pân� la 
868 milioane MDL.



RETAIL BANKING 

În scopul oferirii unor servicii calitative �i operative clien�ilor s�i, banca a continuat extinderea re�elei de bancomate �i POS-
terminale, care s� asigure un num�r cât mai mare de puncte de deservire �i satisfacerea necesit��ilor clien�ilor b�ncii. Num�rul 
bancomatelor Moldova Agroindbank a atins cifra de 160 la data de 31 decembrie 2012 în compara�ie cu 148 de bancomate la aceea�i 
dat� a anului 2011, iar numarul de POS-terminale a crescut pân� la 2,255. Pe parcursul anului 2012, banca �i-a men�inut cota de 
17% din pia�a Republicii Moldova  la num�rul de bancomate instalate, iar cota de pia�� pentru num�rul de POS-
terminale instalate constituie de 21%.

E-commerce reprezint� o modalitate modern�, tehnologic avansat� �i sigur� de a reduce costurile �i de a atinge un nivel calitativ nou 
al deservirii clien�ilor companiei. Solu�ia E-commerce faciliteaz� accesul continuu al clien�ilor (24/24), în regim online, la 
serviciile/produsele comercializate, stimulând astfel vânz�rile comerciantului. La sfîr�itul anului 2012, Moldova Agroindbank a 
înregistrat tranzac�ii în volum de 6,439 mii MDL la 16 comercian�i activi. 

Moldova Agroindbank deja colaboreaz� în domeniul comer�ului electronic cu companii din diferite domenii de activitate: 
comercializarea biletelor avia, cupoanelor de reduceri, c�r�ilor, telefonie mobil� etc. Banca conlucreaz� cu succes �i cu unele organiza�ii 
de stat, spre exemplu, Agen�ia de Stat pentru Proprietate Intelectual� (AGEPI), dar �i cu liderii pie�ei de telefonie mobil� � Orange �i 
Moldcell. 

La începutul anului 2012 Moldova Agroindbank a fidelizat clien�ii care efectueaz� tranzac�ii în internet. Pentru 30 de persoane � cei 
mai activi cump�r�tori în mediul Internet - au fost emise carduri MasterCard Standard M@ib Virtual gratuit, f�r� perceperea taxei 
anuale de administrare. Astfel clien�ii au posibilitatea de a beneficia de securitate sporit� în efectuarea tranzac�iilor în internet, dar �i 
comoditate �i alte avantaje importante în utilizarea cardului Virtual la efectuarea tranzac�iilor în internet. 

Avînd un card de la Moldova Agroindbank �i fiind abonat la Bank Flex, clien�ii b�ncii î�i pot continua nestingherit activit��ile f�r� a 
pierde timp prin cozile de la ghi�ee. Astfel, facturile pot fi achitate direct din contul de card, la orice or� �i de oriunde, gratuit �i în 
siguran��. Noua modalitate ofer� posibilitatea achit�rii, direct de pe contul de card, a facturilor emise pentru serviciile comunale.

Moldova Agroindbank a extins gama de servicii �i beneficii pentru de�in�torii cardurilor bancare, datorit� lans�rii serviciilor 
MasterCard MoneySend �i Visa Personal Payments. Astfel, fiecare client care de�ine un card bancar are posibilitatea s� 
beneficieze de transferuri de mijloace b�ne�ti în contul de card din partea persoanelor ter�e. Astfel clien�ii economisesc timp, efort �i 
bani.

Anul 2013 va fi marcat la Moldova Agroindbank de implementarea �i altor solu�ii inteligente, bazate pe tehnologii moderne care vin 
s� creeze clien�ilor b�ncii cele mai comode �i atractive condi�ii de deservire bancar�.
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Fiind membru principal a dou� sisteme interna�ionale de pla�i, Visa �i MasterCard, banca acord� aten�ie sporit� dezvolt�rii business-
ului cu carduri. Una din sarcinile principale ale subdiviziunii retail a fost men�inerea cotei de pia�� la emiterea �i acceptarea cardurilor. 
Ponderea num�rului cardurilor Moldova Agroindbank aflate în circula�ie pe pia�a local�, la sfîr�itul anului 2012 s-a men�inut la acela�i 
nivel comparativ cu anul precedent �i a constituit 25%. În 2012 num�rul cardurilor în circula�ie emise de Moldova Agroindbank a 
constituit 259,107 carduri.
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Activitatea profesionist� a Moldova Agroindbank pe pia�a valorilor mobiliare a fost asigurat� de licen�a acordat� b�ncii de c�tre Comisia 

Na�ional� a Pie�ei Financiare pentru desf��urarea activit��ii de dealer pe pia�a valorilor mobiliare - ca activitate de baz�, �i de brokeraj, de 
underwriting �i de consulting investi�ional - ca activit��i conexe. 

Activitatea b�ncii în anul 2012 s-a desf��urat în conformitate cu Politica Investi�ional�, aprobat� pentru aceast� perioad�. Strategia 
investi�ional� a b�ncii, a fost orientat� spre optimizarea portofoliului de participa�ii, format ini�ial pe principii conservative, cum ar fi 
modelele portofoliului de venituri ob�inute din dobânzi �i dividende �i portofoliul cre�terii agresive. Participarea b�ncii la pia�a de 
capital, prin efectuarea investi�iilor financiare, urmeaz� un obiectiv de diversificare a opera�iunilor active ale b�ncii prin valorificarea 
surselor alternative de venituri. La finele anului portofoliul investi�ional, în conformitate cu Standardele Interna�ionale de Raportare 
Financiar�, a înregistrat valoarea de 211,398 mii MDL, ceea ce reprezint� cote de participare în 12 companii din diverse sectoare de 
activitate ale economiei na�ionale.

Obiectivul investi�ional primordial al b�ncii, având ca baz� men�inerea profitabilit��ii investi�iilor la un nivel cât mai înalt 
comparativ cu costul resurselor financiare atrase de banc�, a continuat s� fie urm�rit �i pe parcursul anului 2012. În acest context,  
Moldova Agroindbank a primit dividende în valoare de 3,444 mii MDL. 

Dinamica portfoliului de investi�ii
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În vederea minimiz�rii riscului investi�ional, banca a aplicat, în m�sura oportunit��ilor investi�ionale oferite de pia�a autohton� de 
capital, strategia de diversificare a portofoliului. Cea mai însemnat� cot� din portofoliul b�ncii revine investi�iilor în compania fiic� S.A. 
�MAIB-Leasing�, iar ponderi semnificative sunt de�inute de valorile mobiliare ale întreprinderilor din industria prelucr�toare, în special 
ale companiilor de fabricare a zah�rului, produselor din sticl�.

O aten�ie deosebit� în realizarea politicii investi�ionale a b�ncii a fost acordat� prest�rii de servicii pe pia�a valorilor mobiliare, 
accentul fiind pus pe calitatea �i eficien�a serviciilor prestate. Astfel, volumul total al tranzac�iilor bursiere, înregistrat la Bursa de Valori 
a Moldovei de c�tre Departamentul Investi�ii Corporative, în condi�iile prest�rii serviciilor de brokeraj pe pia�a valorilor mobiliare, a 
însumat peste 62,332 mii MDL.

Oportunit��i sporite se asociaz� cu activit��ile de underwriting �i de consulting investi�ional, care în condi�iile atingerii unui nivel de 
dezvoltare a pie�ei de capital ofer� emiten�ilor posibilitatea atragerii mijloacelor financiare necesare pentru realizarea unor proiecte. 
iar  investitorilor - noi instrumente financiare pentru investire.
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ACTIVITATEA  DE TREZORERIE 

ACTIVITATEA  DE TREZORERIE 
Pe parcursul anului 2012, Moldova Agroindbank a continuat s� promoveze servicii de trezorerie competitive dup� pre� �i calitate, 

asigurând o leg�tur� esen�ial� între pie�ele financiare �i cerin�ele complexe ale clien�ilor b�ncii.

Opera�iuni Forex

Volumul opera�iunilor valutare virament cu clientela b�ncii în anul 2012 a constituit 1,315 milioane USD, în cre�tere cu 8.6% fa�� de 
anul 2011. Banca a realizat un volum semnificativ de tranzac�ii pe pia�a valutar� cu b�ncile str�ine, în volum de 873 milioane USD, pe 
când cu b�ncile rezidente, volumul tranzac�ionat a constituit doar 89 milioane USD.

Banca a continuat activ efectuarea opera�iunilor cu numerar pe pia�a interbancar�, efectuând opera�iuni cu bancnote în valut� 
str�in� contra virament atât cu b�ncile rezidente, cât �i cu b�ncile str�ine. 

Volumul opera�iunilor prin punctele de schimb valutar ale b�ncii a constituit echivalentul a 527 milioane USD, fa�� de echivalentul a 
470 milioane USD în anul 2011, dintre care cota cea mai important� au constituit-o opera�iunile cu Euro, adic� 63% în 2012 fa�� de 
59% în 2011. De men�ionat, c� volumul în ruble ruse�ti (echivalent în USD) s-a majorat cu 165%, în consecin�� sporind �i ponderea 
acestora de la 5.4% în 2011 la 13% în 2012.

Veniturile de la opera�iunile de schimb valutar au constituit 100.5 milioane MDL, în sc�dere cu 11.1% fa�� de anul 2011. Diminuarea 
a fost determinat� de îngustarea  spread-ului la opera�iunile valutare, în medie cu 21% în 2012 comparativ cu 2011. 

Pia�a monetar� �i pia�a produselor financiare cu venit fix

În anul 2012, Moldova Agroindbank, ca �i în anii preceden�i, si-a p�strat pozi�ia de lider pe pia�a monetar�, fiind un participant activ 
la efectuarea opera�iunilor Money-Market. 

Banca a continuat gestionarea eficient� a activelor lichide disponibile, fiind utilizate urm�toarele instrumente: Certificatele B�ncii 
Na�ionale (CBN), Valorile Mobiliare de Stat, împrumuturile/depozitele pe pia�a interbancar�.
Volumul investi�iilor în Valori Mobiliare de Stat pe pia�a primar�, din contul b�ncii, a constituit 577 milioane MDL, în sc�dere cu 14% 
fa�� de 2011.

Având în vedere c� banca a dispus de mijloace disponibile pe termen scurt, unicul instrument atractiv �i eficient, cu un grad sc�zut de 
risc, au fost investi�iile în CBN cu termen de circula�ie de 14 zile, la rata de baz� a B�ncii Na�ionale a Moldovei, care pe parcursul anului s-
a mic�orat de la 9.5% la 4.5%. 

Volumul investi�iilor în Certificatele B�ncii Na�ionale a constituit 19.59 miliarde MDL, fiind cu 5.47 miliarde MDL mai mic decât în 
2011. 

Venitul total ob�inut de la efectuarea investi�iilor în valori mobiliare în 2012 a constituit 69.8 milioane MDL, în sc�dere cu 44.6 
milioane MDL fa�� de 2011.

Aceast� diminuare a fost influen�at� de sc�derea considerabil� a ratelor dobânzilor cu 5.5 puncte procentuale �i reducerea 
investi�iilor în valori mobiliare de la 670 la 577 milioane MDL.

În anul 2012, plasamentele overnight la Banca Na�ional� a Moldovei în moned� national� au înregistrat valoarea de 13.9 miliarde 
MDL, fiind cu 56% mai mari decât în 2011, pe când plas�rile la termen în moned� na�ional� la b�ncile locale au consituit suma de 93.1 
milioane MDL, în cre�tere cu 133% fa�� de anul trecut. Volumul tranzac�iilor de plasare a mijloacelor b�ne�ti în valut� str�in� în 
depozite la b�ncile str�ine a constituit 50.6 milioane EUR.
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Atragerea împrumuturilor de la Institu�ii Financiare Interna�ionale

În scopul asigur�rii finan��rii necesare pentru activitatea de creditare a b�ncii �i men�inerii nivelului optim al lichidit��ii b�ncii, pe 
parcursul anului 2012 a continuat activitatea de atragere a resurselor de la Institu�ii Finnaciare Interna�ionale. Au fost semnate 2 
Acorduri de Împrumut (MoSEFF-2 �i MoREEFF) cu Banca European� pentru Reconstruc�ie �i Dezvoltare (BERD), în sum� a câte 5 
milioane EUR fiecare, pe un termen de 5 ani, pentru creditarea persoanelor juridice �i fizice în sectorul reziden�ial, în cadrul proiectelor 
de eficien�� energetic�. Totodat�, a fost valorificat împrumutul contractat în anii preceden�i, în baza acordului MoSEFF- semnat cu 
BERD.  

Optimizarea re�elei de conturi corespondente

În scopul satisfacerii maxime a cerin�elor clien�ilor �i 
opera�iunilor proprii ale b�ncii în domeniul decont�rilor, banca a 
continuat optimizarea re�elei de conturi corespondente. Pe 
parcursul anului 2012, a fost deschis un cont corespondent în USD 
în banca Deutsche Banker Trust Company Americas, NY. 
Concomitent, în scopul minimiz�rii riscurilor aferente, au fost 
închise conturile corespondente în USD �i EUR în Citibank NA, New 
York �i Citibank NA, Londra.

ACTIVITATEA  DE TREZORERIE 
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Austria

Belarus

Belgia

Germania

Italia

România

Rusia

SUA

Ucraina

Raiffeisen Bank International AG

Priorbank JSC

Fortis Bank SA/NV

Commerzbank AG

Deutsche Bank AG

Banca Nazionale del Lavoro SpA

Intesa Sanpaolo SpA

UniCredit SpA

Raiffeisen Bank SA

Banca Comerciala Romana SA

JSC VTB Bank

ZAO Raiffeisenbank

Sberbank of Russia

The Bank of New York Mellon

Deutsche Banker Trust Company Americas

PJSC CB 'Privatbank'

Viena

Minsk

Bruxelles

Frankfurt / Main

Frankfurt / Main

Roma

Torino

Milano

Bucure�ti

Bucure�ti

Moscova

Moscova

Moscova

New York

New York

Dnipropetrovsk
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Banca acord� o aten�ie prioritar� aplic�rii tehnologiilor informa�ionale avansate (TI), eficien�ei, stabilit��ii func�ion�rii �i dezvolt�rii 
infrastructurii TI, în calitate de suport al proceselor de afaceri bancare, pentru a face fa�� amenin��rilor competi�iei �i schimb�rilor de 
pe pia�� �i pentru a facilita accesul clien�ilor la serviciile bancare.

Nucleul sistemului automatizat al b�ncii este solu�ia Temenos Globus, aplicat� de banc� din anul 2003, în continu� dezvoltare, 
una din cele mai complexe �i performante solu�ii aplicat� în b�ncile locale. Aplicarea sistemului Temenos Globus cu servere centrale, 
acces on-line al tuturor utilizatorilor b�ncii �i executarea tranzac�iilor în regim de timp real, a facilitat implementarea serviciilor de 
deservire a clien�ilor în orice filial�, independent de filiala unde clientul are deschise conturi. În anul 2009 a fost finalizat� realizarea 
proiectului de migrare la sistemul Temenos Globus/T24, aplicarea c�ruia asigur� noi facilit��i �i func�ionalit��i suplimentare, inclusiv 
este asigurat� baza aplic�rii on-line �i 24×24 ore a sistemului.

Banca este una din primele organiza�ii financiare din ��rile CSI, care, prin colaborare cu compania IBM, a realizat modernizarea 
serverelor centrale, creând un centru de tip cluster distribuit geografic de prelucrare a datelor pe baza platformei UNIX a IBM, cu 
utilizarea tehnologiilor SAN de stocare a datelor, aplicând standardul avansat de 8GB Fibre Channel. Aceast� arhitectur� a sistemului 
informa�ional permite asigurarea unei securit��i sporite, monitoring-ul deplin al datelor �i func�ionarea neîntrerupt� a b�ncii chiar �i 
în cazul apari�iei unor defec�iuni de infrastructur�. 

În conlucrare cu companiile partenere specializate în TI �i telecomunica�ii, banca a dezvoltat solu�ii de backup �i, de mai mul�i ani, 
dispune de un centru alternativ, aplic� planuri �i dispozitive fiabile de asigurare a continuit��ii afacerii, iar din 2013 va ini�ia procesul de 
transferare a centrului alternativ într-un Centru de Date comercial, cu caracterstici tehnice conforme categoriei III de fiabilitate 
(disponibilitate de 99.982%, conform Standarduluzi TIA-942), re�eaua optic� magistral� de transport date va fi trecut� la tehnologia 
de 10 Gbps.

În scopuri de optimizare, în banc� se aplic� tot mai larg tehnologiile de virtualizare bazate pe solu�ia Microsoft Hyper-V, iar din 2013 
va fi ini�iat proiectul de virtualizare a întregii infrastructuri TI, inclusiv a sta�iilor de lucru automatizate. 

Începând cu 2009, în banc� este  implementat Sistemul de Management al Securit��ii Informa�ionale  în conformitate cu 
standardul ISO 27001, fapt atestat prin ob�inerea �i confirmarea anual�, în baza auditului, a certificatului  respectiv pentru domeniul 
Tehnologii Informa�ionale.  

O aten�ie deosebit� se acord� dezvolt�rii produselor tehnologizate, implement�rii acestora în banc� �i la clien�i. Astfel, în 2012 a fost 
implementat�  solu�ia  multicanal de acces la distan�� la serviciile bancare, Bank Flex Multy Channel, canalul Internet pentru 
clien�ii persoane juridice �i fizice ai b�ncii, canalele Mobile si SMS banking, optimizat� solu�ia SMS Banking (notific�ri), b-direct 
(Internet Banking pentru persoane fizice), solu�ia e-statements, accesibil� de pe site-ul b�ncii.

Moldova Agroindbank a fost prima banc� care a elaborat si implementat posibilitatea aplic�rii de pe telefonul mobil a semn�turii 
digitale pe cererile perfectate pe site-ul b�ncii, cu solicitarea prest�rii serviciilor de abonare la SMS Bank�ing, reemitere card, închidere 
a contului de card.

În colaborare  cu compania  Pay Point SRL a fost dezvoltat� si implementat� solu�ia PayPoint,  care ofer� posibilit��i de achit�ri de 
pla�i pentru servicii, achit�ri credite, încas�ri de sume în conturi curente �i de depozit, utilizând re�eaua de automate cash in �i agen�iile 
(punctele de vânz�ri) �Pay Point�.

Tot în 2012 a fost elaborat� �i implementat� o solu�ie unic� pe pia��, de achitare securizat� a serviciilor/produselor comercializate de 
c�tre comercian�i în mediul Internet, prin utilizarea cardurilor bancare.
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Gestionarea riscurilor aferente tehnologiilor informa�ionale

Riscurile aferente tehnologiilor informa�ionale (TI) pot afecta capacitatea unei organiza�ii de   a-�i atinge �i men�ine obiectivele de activitate. De 
aceea, banca con�tientizeaz� atât importan�a noilor tehnologii informa�ionale �i avantajele oferite de acestea, cât �i riscurile aferente lor.

Riscul legat de tehnologiile informa�ionale este determinat de posibilitatea de exploatare a vulnerabilit��ilor unui bun sau a unui grup de 
bunuri informa�ionale de c�tre o eventual� amenin�are, precum �i de impactul rezultat în urma realiz�rii acesteia. 

În scopul guvern�rii eficiente a riscurilor aferente resurselor �i bunurilor informa�ionale, în banc� a fost creat �i implementat un Sistem de 
Management al Securit��ii Informa�ionale (SMSI) în conformitate cu prevederile standardului ISO/IEC 27001:2005, care este bazat pe o abordare a 
riscurilor de securitate informa�ional�, la care banca este expus� �i are scopul de a stabili, implementa, opera, monitoriza, revizui, men�ine �i 
îmbun�t��i securitatea informa�iei. 

Astfel, gestionarea riscurilor informa�ionale se realizeaz� prin dou� procese interdependente: 
a) identificarea �i analiza de impact a proceselor de afacere a b�ncii �i a bunurilor informa�ionale care asigur� realizarea lor, prin crearea �i 
men�inerea sistematic� în stare actual� a unor Registre a proceselor �i bunurilor; 
b) analiza de risc periodic� pentru bunurile informa�ionale cu un impact mare pentru procesele de afacere ale b�ncii. 

La determinarea periodicit��ii de efectuare a analizei de risc, se �ine cont de prevederile p.3 art.35 din �Regulamentul cu privire la sistemele de 
control intern în b�nci�, aprobat prin hot�rîrea Consiliului de Adminstra�ie al BNM nr. 96 din 30.04.2010.

Analiza de risc se efectueaz� conform unei metodologii de analiz� a riscurilor informa�ionale, care descrie procesul de management al acestora, 
prin aplicarea a 9 etape:

1. Identificarea amenin��rilor; 
2. Identificarea controalelor implementate �i planificate;
3. Identificarea vulnerabilit��ilor;
4. Analiza impactului de la eventuala realizare a amenin��rilor;
5. Determinarea probabilit��ii  realiz�rii amenin��rilor identificate; 
6.  Determinarea riscurilor asociate cu bunurile informa�ionale;
7.  Recomand�ri privind controale necesare pentru diminuarea riscurilor;
8.  Determinarea riscului rezidual; 
9.  Documentarea rezultatelor. 

În scopul minimiz�rii �i prevenirii riscurilor aferente TI, sunt efectuate urm�toarele ac�iuni:

- elaborate �i realizate planuri de tratare a riscurilor informa�ionale identificate în procesul analizei periodice a riscurilor conform metodologiei 
nominalizate mai sus;

- instruirea continu� a angaja�ilor b�ncii �i p�r�ilor ter�e care presteaz� servicii de outsourcing în domeniul tehnologiilor informa�ionale, în vederea 
respect�rii cerin�elor de securitate informa�ional�, precum �i monitorizarea ac�iunilor întreprinse de acestea;

- efectuarea testelor/scan�rilor componentelor Sistemului Informa�ional Bancar (SIB) pentru identificarea vulnerabilit��ilor tehnice la nivelul 
acestor componente;

- analiza fi�ierelor de securitate (LOG-uri) generate de unele componente ale SIB;
- gestionarea drepturilor de acces ale angaja�ilor b�ncii la componentele SIB critice din punct de vedere al riscurilor, prin examinarea cererilor de 

acces la Internet, po�t� electronic� �i dispozitive externe;
- planificarea ac�iunilor de prevenire �i înl�turare a vulnerabilit��ilor identificate �i monitorizarea execut�rii acestora;
- gestionarea sistematic� a incidentelor de securitate informa�ional�, accentul fiind pus pe prevenirea acestora �i evitarea recidivelor;
- aplicarea ac�iunilor preventive �i corective prin identificarea �i eliminarea eventualelor neconformit��i în func�ionarea Sistemului Informatic;
- determinarea necesit��ii de controale adi�ionale în situa�ia unor noi  amenin��ri  sau a modific�rii modului de manifestare a acestora;
- m�surarea eficacit��ii controalelor de securitate informa�ional� implementate;
- raportarea periodic� Comitetului de Conducere al b�ncii privind  eficacitatea controalelor de securitate informa�ional� implementate;
- elaborarea, actualizarea sistematic� �i aplicarea real� a actelor normative interne aferente securit��ii informa�ionale etc.
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ADMINISTRAREA RISCURILOR 

ADMINISTRAREA RISCURILOR

Administrarea riscurilor este parte component� a procesului decizional �i de afaceri din cadrul b�ncii. Banca aplica o politic� 
riguroas� de evaluare, tratare �i gestionare a riscurilor, dezvoltând în permanen�� procedurile, mecanismele �i instrumentele utilizate.

În banc� func�ioneaz� un sistem de administrare a riscurilor, bazat pe cerin�ele BNM, recomand�rile Comitetului Basel pentru 
Supraveghere Bancar�, recomand�rile companiei de audit, consultan�a primit� de la exper�ii externi, precum �i pe experien�a proprie, 
acumulat� de banc�. 

Func�ia de administrare a riscurilor este exercitat� de c�tre Departamentul Administrare Riscuri, care raporteaza direct Pre�edintelui 
Comitetului de Conducere al b�ncii, �eful Departamentului fiind membru al Comitetului de Conducere al b�ncii.

Pentru a-�i asigura, pe de o parte, o profitabilitate adecvat�, iar pe de alt� parte, o pozi�ie financiar� stabil� �i puternic�, banca 
urmare�te scopul de a identifica, stabili �i respecta nivelul acceptabil pentru toate riscurile gestionate, care s� stabileasc� un echilibru 
cu rezultatele financiare, înregistrate de banc� de la activitatea sa, fiind expusa acestor riscuri.   

Principalele riscuri pe care banca î�i propune s� le administreze sunt:
 riscul de credit;
 riscul de pia��, care include:

-  riscul de rat� a dobânzii;
-  riscul valutar;

 riscul de lichiditate;
 riscul de �ar� �i de contraparte;
 riscul opera�ional.

Riscul de credit este definit ca �i riscul actual sau viitor de afectare negativa a profiturilor �i capitalului ca urmare a neîndeplinirii de 
c�tre debitor a obliga�iilor contractuale sau a deterior�rii situa�iei sale.

Banca î�i va desf��ura activitatea de creditare în conformitate cu urm�toarele principii: 

 politica de credit este pilonul strategiei bancare; 
 politica de credit este integrat� în procesul de planificare a afacerii bancare; 
 politica de credit tinde spre ob�inerea echilibrului între competitivitatea comercial� �i costul riscului; 
 politica de credit va cuprinde toate perioadele din ciclul de via�� al procesului de creditare; 
 metodologia de creditare a persoanelor fizice (retail în mas�) va fi statistic� �i automatizat�, în timp ce pentru alte segmente de 

clien�i se va aplica o abordare mai individual�;
procesele �i procedurile de creditare trebuie s� fie transparente �i orientate spre o vitez� adecvat� de deservire �i costuri reduse de 
procesare; 
 implementarea filozofiei bazate pe rating ca parte integrant� a cadrului de management al riscului. Banca de�ine un model bine 
dezvoltat de scoring pentru creditele de consum. Pentru alte credite, Banca va elabora rating-uri profesioniste ca prim� m�sur� spre 
implementarea rating-urilor statistice. Va fi constituit� o baz� de date, care va cumula to�i factorii poten�iali cu impact asupra 
probabilit��ii de default;  
 scopul creditului trebuie s� fie clar definit (pentru capital circulant, investi�ii capitale, finan�are de proiect, leasing, finan�are-punte) 
�i argumentat din punct de vedere economic; 
procesul de creditare se axeaz� pe principiul �în 4 ochi�, fiind un dialog s�n�tos între func�iile de risc �i cele comerciale; 
creditele sunt acordate în baza principiului de recuperabilitate, primul �i cel mai preferabil mod de realizare a acestui principiu fiind 
fluxul debitorului, al 2-lea mod este recuperarea creditului prin  comercializarea gajului, prin refinan�are, sau prin intermediul unei 
persoane ter�e, sau prin plata asigur�rii. Modul de recuperare a creditului trebuie s� fie identificat cu o transparen�� deplin�;
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nu toate categoriile de gaj sunt eligibile pentru asigurarea creditelor: imobilele locative, comerciale �i industriale, utilajele �i 
echipamentele, crean�ele, mijloacele b�ne�ti în numerar �i ac�iunile sunt eligibile, iar activele nemateriale sau nelichide sunt o 
categorie nedorit� de asigurare; ca regul� general�, toate tipurile de gaj trebuie s� fie asigurate; 
monitoring-ul permanent al debitorilor, la care expunerea se îmbin� cu pierderea a�teptat�, în baza unui Sistem de Semnalare 
Timpurie.

Riscul de credit este administrat de c�tre banc� prin:

analiza minu�ioas� a fiec�rei tranzac�ii de creditare de c�tre Departamentul Clien�i Corporativi  sau filiala b�ncii;
separarea activit��ii Diviziunilor vânz�ri �i Departamentului Administrare Riscuri �i adoptarea deciziilor de acordare a produselor, ce 
con�in riscuri de credit, conform actelor normative interne; 
stabilirea nivelurilor de împuterniciri la aprobarea tranzac�iilor pornind de la gradul riscului de credit;

diversificarea portofoliului de credite �i stabilirea limitelor generale la concentrarea de risc pentru segmente de clien�i, valute, 
genuri de activitate, termene de scaden��, produse �i gestionarea lor permanent�;
respectarea normativelor stabilite de BNM �i institu�iile financiare � creditori ai b�ncii, respectarea indicatorilor interni stabili�i de 
c�tre banc�, stabilirea �i respectarea limitelor anuale de expunere la risc la produsele de creditare pentru clien�ii corporativi;

analiza lunar� a calit��ii portofoliului de credite, clasificarea trimestrial� a creditelor în conformitate cu Regulamentul BNM �Cu 
privire la clasificarea activelor �i angajamentelor condi�ionale �i formarea reducerilor pentru pierderi la active �i provizioanelor 
pentru pierderi la angajamente  condi�ionale� �i formarea reducerilor pentru eventualele pierderi la active �i provizioanelor pentru 
pierderi la angajamente condi�ionale în scopuri pruden�iale; 

evaluarea deprecierii portofoliului de credite (individual �i colectiv), altor active, ce nu sunt credite �i formarea reducerilor pentru 
pierderi din deprecierea lor în func�ie de existen�a indicatorilor obectivi de depreciere;

monitorizarea permanent� a situa�iei clien�ilor în scopul determin�rii disponibilit��ii �i capacit��ii lor de a-�i onora în continuare 
angajamentele de credit, evaluarea suficien�ei de asigurare a creditului - fluxurile monetare probabile �i gajul, reac�ia oportun� �i 
adecvat� a b�ncii la fluctua�iile nefavorabile în activitatea clientului, clasificarea trimestrial� a clien�ilor în dependen�a de starea 
financiar�, aplicarea ratelor dobînzii la credite în func�ie de categoria clientului �i gradul de risc; 

intensificarea �i eficientizarea ac�iunilor de �îns�n�to�ire� a portofoliului de credite �i îmbunat��irea continu� a calit��ii lui, inclusiv 
prin monitorizarea strict� la etapa ini�ial� de deteriorare a calit��ii creditelor;

eficientizarea procesului de recuperare a creditelor problematice, inclusiv prin aplicarea programului Collector;

aplicarea func�iei de Credit Control pentru a asigura îndeplinirea ansamblului de condi�ii privind aprobarea limitelor/tranzac�iilor 
atât la etapa preg�tirii contractelor de credit, cât �i la etapa valorific�rii mijloacelor de credit;

revizuirea sistematica a împuternicirilor de creditare a administratorilor/organelor imputernicite în func�ie de evolu�ia portofoliului 
de credite �i calitatea lui;

diferen�ierea gradului de acoperire a creditului cu gaj în func�ie de categoria clientului �i nivelul de risc, monitorizarea �i reevaluarea 
gajului existent în conformitate  cu procedurile interne, asigurarea gajului cu riscul sporit de pierdere;

revizuirea sistematic� a politicilor, manualelor, standardelor, procedurilor de creditare pentru diferite segmente de clien�i �i 
operarea modificarilor necesare în conformitate cu situa�ia creat�;

participarea la elaborarea �i revizuirea Programelor de prezentare a produselor expuse riscului de credit.
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În anul 2012, Moldova Agroindbank a continuat ac�iunile de conformare a sistemului de control intern prevederilor legisla�iei cu 
privire la prevenirea sp�l�rii banilor �i finan��rii terorismului, recomand�rilor B�ncii Na�ionale a Moldovei. Au fost actualizate 
POLITICA b�ncii cu privire la prevenirea sp�l�rii banilor �i finan��rii terorismului �i procedurile privind cunoa�terea 
clientilor, care prev�d m�suri de respectare a cerin�elor legisla�iei în domeniu, diminuând astfel expunerea b�ncii riscului financiar, 
legal �i de reputa�ie.

Aspectele relevante ale sistemului de control intern al b�ncii în domeniul dat  sunt urm�toarele: 
abordarea pe baz� de risc a clientelei: concept important, prev�zut în procedurile de cunoa�tere a clientelei �i de 
ini�iere/actualizare a rela�iei cu aceasta. Utilizarea corespunz�toare a acestui concept permite b�ncii s�-�i adapteze, în mod flexibil, 
cerin�ele de prevenire a sp�l�rii banilor la specificul propriilor activit��i, s� se concentreze pe zonele de risc maxim, asigurând o 
prevenire mai eficient�; 
identificarea beneficiarului efectiv: obliga�ia de identificare a beneficiarului real este aplicat� pornind de la abordarea pe 
baz� de risc a clientelei, stabilindu-se astfel m�suri diferite - în func�ie de gradul de risc asociat clientului - în care cerin�ele de 
identificare �i monitorizare a tranzac�iilor urmeaz� a fi impuse; 
definirea persoanelor expuse din punct de vedere politic: persoanele cu func�ii publice pe plan na�ional �i interna�ional 
urmeaz� a fi supuse unui control sporit la ini�ierea rela�iilor de afaceri.

Banca utilizeaz� aplica�ii informatice dedicate, care preiau automat datele din sistemele informatice principale, diminuând riscul 
prezent�rii rapoartelor cu caracter incorect sau incomplet al informa�iei. Preluarea automat� a datelor aferente raport�rilor zilnice 
exclude accesul personalului la aceste rapoarte (cu excep�ia vizualiz�rii �i list�rii).   

Pe parcursul anului, a fost petrecut� instruirea corespunz�toare a personalului specializat în activitatea de monitorizare �i raportare, 
asigurînd evaluarea calit��ii ac�iunilor de prevenire a sp�l�rii banilor. În scopul combaterii finan��rii terorismului, se efectueaz� 
monitorizarea permanent� a tranzac�iilor clien�ilor, inclusiv prin confruntarea cu listele persoanelor �i entit��ilor implicate în activit��i 
teroriste �i de sp�lare a banilor. În cazul stabilirii rela�iilor de coresponden��, de la institu�iile bancare în cauz� se solicit� informa�ii 
despre conformarea lor cerin�elor AML �i KYC. Banca nu a avut obiec�ii de la organele abilitate referitor la implicarea sa în afaceri ilicite 
sau de sp�lare a banilor.
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RESURSELE UMANE 

RESURSELE UMANE
Politica managementului resurselor umane este corelat� cu strategia b�ncii �i se orienteaz� spre îmbun�t��irea performan�elor 

angaja�ilor, eficien�ei organiza�ionale �i calit��ii serviciilor. 

Num�rul total al personalului b�ncii la 31.12.2012 a constituit 1,550 angaja�i, în diminuare cu 18 persoane comparativ cu 
31.12.2011.

Rata de fluctua�ie a personalului b�ncii în 2012 a constituit 12,5% fa�� de 9.7 % în anul 2011 - diferen�a este deterninat� de 
externalizarea serviciilor de paz� fizic� a sediilor b�ncii. Virsta medie a angaja�ilor b�ncii la 31.12.2012 este de 37.2 ani, pe cînd la 
31.12.2011 virsta medie a personalului constituia 37.4 ani.
Resursele umane sunt una dintre cele mai de pre� resurse ale b�ncii. Pentru a acoperi necesarul de personal, procesul de angajare este 
perfec�ionat continuu. În anul 2012, num�rul total de ore de formare profesional� a fost de 26602, ceea ce reprezint� cu 82% mai mult 
fa�� de anul 2011. Banca a valorificat capitalul uman prin instruirea a 3405 participan�i.

Pentru îmbun�t��irea competen�elor au fost organizate seminare cu diverse tematici, cele mai importante fiind:

-     �vânz�ri cu personalitate�
-     �vânz�ri active ale produselor bancare�
-     �Comunicarea eficient� cu clien�ii�
-     �Training modular de dezvoltare a personalului în cadrul întreprinderilor�
-     �Training în vânz�ri - �Solu�ii profesioniste�
-     �Managementul eficient al resurselor umane: Abilit��i de leadership (follow-up)�

Unor speciali�ti ai b�ncii le-a fost acordat� posibilitatea de acumulare a experien�ei prin participarea la seminare �i conferin�e 
interna�ionale organizate în Rusia, Ucraina, cum ar fi:

-     Conferin�a �Modelul TI al viitorului. Deja în vânzare�

-   �M�suri de eficientizare a sistemului de control intern în cazul tentativei de fraud� �i/sau de sp�lare a banilor prin intermediul 
cardurilor bancare �i tranzac�iilor efectuate�

-     �Gestionarea riscurilor de securitate a informa�iei. Metode �i aspecte practice�
-     �Optimizarea func�ion�rii Back Office în b�nci� �i �Finan�e electronice mobile�
-     �Gestionarea capitalului privat �i Privat Banking: Rusia �i CSI�

În anul 2012 a fost investit� în instruire suma de 1446 mii lei, cu 75 % mai mult decât în anul 2011.

Ac�iunile de eficientizare a personalului b�ncii, precum �i de optimizare a num�rului statelor de personal vor continua �i în perioada 
urm�toare, în func�ie de evolu�ia evenimentelor �i politicii b�ncii în domeniul dat. Vom lucra �i în continuare în vederea îmbun�t��irii 
sistemului de preg�tire a cadrelor, evalu�rii performan�elor angaja�ilor �i motiv�rii lor pentru realiz�ri �i mai frumoase. 
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GUVERNAREA CORPORATIVĂ 

GUVERNAREA CORPORATIV�

Guvernarea corporativ� reprezint� o condi�ie fundamental� pentru asigurarea stabilit��ii b�ncii, activit��ii performante, 
con�tientizând gradul major de responsabilitate fa�� de ac�ionari �i societate. 

Pe parcursul anilor, în procesul de conformare la cerin�ele legisla�iei în vigoare �i de solu�ionare a unor chestiuni de activitate, pe 
unde intuitiv, pe unde urmând exemplul celor mai bune practici locale �i interna�ionale, preluate de la partenerii no�tri de afaceri, 
Moldova Agroindbank a creat propriul sistem de guvernare corporativ�, care îi permite s� fie unul din liderii sistemului financiar-
bancar al ��rii.

Un rol important în acest sistem îl au proprietarii b�ncii, adic� ac�ionarii, care la moment sunt în num�r de peste 3200, dar nici unul 
dintre ei nu de�ine individual o cot� substan�ial� în capitalul b�ncii (5% sau mai mult). 

Aceast� structur� a capitalului impune un compromis �i încredere deosebit� atât între ac�ionari, precum �i între ac�ionari �i 
managementul b�ncii. Men�inerea compromisului �i încrederii este sus�inut� de mai mul�i factori, inclusiv de Codul guvern�rii 
corporative, aprobat de Adunarea general� a ac�ionarilor b�ncii, care este public, fiind plasat pe pagina web a b�ncii �i pe serverul de 
re�ea intern� a b�ncii, iar prevederile acestuia sunt obligatorii pentru toate organele de conducere ale b�ncii, administratorii �i 
salaria�ii b�ncii, precum �i pentru ac�ionarii b�ncii.

Ac�ionarii Moldova Agroindbank dispun de împuterniciri mai vaste decât cele stabilite de lege, cum ar fi:

a) discutarea candidaturii conduc�torului organului executiv al b�ncii (pre�edintele Comitetului de Conducere) �i alegerea acestuia;
b) adoptarea deciziei privind încheierea tranzac�iilor al c�ror obiect sunt bunurile b�ncii ce constituie mai mult de 10% din valoarea    

activelor b�ncii;
c) discutarea cu to�i ac�ionarii, în cadrul Adun�rilor generale ale ac�ionarilor b�ncii �i �edin�elor Consiliului b�ncii, a rezultatelor în 

implementarea Planului de afaceri, practicilor guvern�rii corporative în banc� �i nivelului de remunerare a administratorilor b�ncii, 
discutarea oric�ror ac�iuni de importan�� major� pentru banc� (implementarea proiectelor de schimb�ri majore �i noilor solu�ii 
informa�ionale strategice, rela�iile b�ncii cu organiza�iile financiare interna�ionale, participarea b�ncii la realizarea proiectelor 
investi�ionale cu participare direct� în capitalul companiilor, revizuirea nivelului de salarizare a personalului cheie al b�ncii etc).

În scopul asigur�rii organiz�rii �i activit��ii eficiente a organelor de conducere ale b�ncii:

a) Consiliul b�ncii a constituit Comitetul pentru Compensa�ii �i Beneficii, în componen�a a 3 persoane: Pre�edintele Consiliului b�ncii �i 
2 membri ai Consiliului, care a avut un rol activ, examinînd în prealabil �i înaintând Consiliului b�ncii propuneri privind fondul de 
remunerare a muncii personalului b�ncii, m�rimea primei anuale (bonusului) membrilor Comitetului de Conducere al b�ncii �i 
stimularea material� a salaria�ilor b�ncii pentru rezultatele activit��ii în anul 2012;

b) în cadrul b�ncii sunt constituite �i activeaz� Comitetul pentru Credite, Comitetul pentru Administrarea Activelor �i Pasivelor, Comisia 
�i Comitetul de Achizi�ii, a c�ror împuterniciri, ordine de constituire �i de activitate sunt aprobate de Consiliul b�ncii.

Banca urm�re�te în permanen�� formarea �i men�inerea unor rela�ii respectuoase �i echitabile cu ac�ionarii, partenerii de afaceri, 
clien�ii �i salaria�ii, formarea �i men�inerea încrederii ce �ine de conducerea activit��ii b�ncii, precum �i controlul �i reducerea riscurilor, 
men�inerea cre�terii constante a indicilor financiari ai b�ncii. Toate acestea sunt posibile doar prin aranjarea unor sisteme eficiente de 
control intern, identificarea, monitorizarea �i gestionarea zilnic� a riscurilor. 

Pentru a cre�te transparen�a decizional� �i a diminua unele riscuri:

a) Consiliul b�ncii examineaz� trimestrial informa�ia privind expunerea b�ncii la riscuri �i ac�iunile întreprinse în vederea diminu�rii 
lor, iar Departamentul Audit Intern raporteaz� periodic despre rezultatele controalelor de audit efectuate în subunit��ile b�ncii, 
deficien�ele depistate �i m�surile de remediere;
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b) Consiliul b�ncii examineaz� în prealabil candidaturile persoanelor la func�ia de administrator al b�ncii;

c) în banc� sunt aprobate �i puse în practic� Codul de conduit� a personalului, Regulamentul privind situa�iile cu conflict de interese �i 
Regulamentul privind persoanele afiliate ale b�ncii, documente care stabilesc nu doar cerin�e comportamentale, dar �i solu�ii 
pentru realizarea lor, inclusiv limit�ri în acceptarea de c�tre administratorii b�ncii �i persoanele afiliate lor a dona�iilor sau serviciilor 
f�r� plat� de la banc�, de la persoanele afiliate b�ncii, precum �i de la alte persoane implicate în rela�iile cu banca;

d) banca efectueaz� achizi�ii de bunuri, lucr�ri �i servicii în valoare de la 25 mii lei la 250 mii lei doar în baza deciziei comune a doi 
administratori, iar în valoare de peste 250 mii lei - de  c�tre Comisia sau, dup� caz,  Comitetul de Achizi�ii, formate din cel pu�in 5 
persoane, din care o persoan� obligatoriu este  membru al Consiliului b�ncii;

e) sistemul de management al securit��ii informa�iei al b�ncii este certificat la standardul ISO 27001:2005, care presupune trecerea la 
o structur� calitativ nou� de organizare a securit��ii informa�iei în banc�, asigurând securitatea la toate nivelele organizi�ionale, 
reducerea semnificativ� a num�rului bre�elor de securitate �i a riscurilor, care ar putea afecta continuitatea afacerii b�ncii în situa�ii 
excep�ionale sau divulgarea neautorizat� a informa�iei privind clien�ii b�ncii �i opera�iunile acestora, determinând o cre�tere a 
eficien�ei b�ncii în domeniu �i o reducere semnificativ� a riscului realiz�rii unor transferuri, opera�iuni neautorizate.

Suntem ferm convin�i c� guvernarea corporativ� se refer� la rela�ia dintre investitor/ac�ionar �i manager/administrator �i la 
problemele care apar, extinzându-se îns� apoi la toat� gama de rela�ii existente între cei implica�i, direct sau indirect, în activitatea 
unei companii, ducând conceptul din sfera îngust� a microeconomicului în cea larg� a macroeconomicului.

Prin cultura corporativ� promovat�, Moldova Agroindbank:

a) a redus riscurile �i, prin urmare, costurile lor;
b) a ob�inut un nivel al profitabilit��ii net superior sistemului bancar;
c) a câ�tigat încrederea ac�ionarilor �i partenerilor;
d) a dat b�ncii o valoare deosebit�.

Activitatea performant� a b�ncii, stabilitatea �i reputa�ia ei în societate este cea mai bun� confirmare a faptului c� respectivul Cod al 
guvern�rii corporative a b�ncii nu este o declara�ie, ci un element cheie �i eficient în activitatea �i managementul de zi cu zi a b�ncii.
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FILANTROPIE ŞI SPONZORIZARE  

FILANTROPIE �I SPONZORIZARE 

No�iunea utilizat� de marile companii cu tradi�ii filantropice recunoscute - RSC (Responsabilitate Social� Corporativ�) - cu toate c� 
îmbin� în sine complexul de activit��i strategice în domeniu, nici pe departe nu poate reda adev�rata atitudine uman� în abordarea de 
c�tre Moldova Agroindbank a problemelor �i obiectivelor de dezvoltare a societ��ii. Îns� prin implicarea în parteneriate durabile cu 
organiza�iile societ��ii civile, prin aportul direct la dep��irea problemelor popula�iei din �ara noastr�, Moldova Agroindbank aduce o 
contribu�ie real� la îmbun�t��irea calit��ii vie�ii cet��enilor ��rii, la prop��irea Republicii Moldova pe calea dezvolt�rii �i integr�rii 
europene. Astfel, banca a participat, în calitate de partener, la organizarea Zilei Europei în Republica Moldova, reconfirmând c� 
promoveaz� cu perseveren�� valorile europene ale business-ului bancar pe pia�a financiar-bancar� din �ar�.

Sus�inerea copiilor �i tinerilor este un imperativ în activitatea de filantropie �i sponsorizare pe care o desf��oar� banca. Astfel, 
Programul �Burse de Merit�, lansat acum 17 ani la ini�iativa Funda�iei Soros Moldova �i realizat de Centrul de Informa�ii Universitare 
(CIU), de 12 ani este sprijinit de Moldova Agroindbank,  care trateaz� sus�inerea tinerilor drept cea mai valoroas� investi�ie, f�cut� 
într-un sol fertil. De asemenea, de mai mul�i ani banca sprijin� Programul �Burse Suplimentare pentru Tineri din familii 
dezavantajate�, la fel  organizat de c�tre CIU. Moldova Agroindbank este partenerul durabil al Funda�iei Filantropice pentru Copii 
�Clipa Sideral�� pe care în anul 2012 a ajutat-o s� pun� în aplicare asemenea proiecte memorabile pentru copii, precum �Festivalul 
Creativit��ii �i Olimpismului�, �Caravana de Cr�ciun�, �Traseul Magic�. 

Sus�inerea numeroaselor proiecte din domeniul culturii �i �tiin�ei reconfirm� ata�amentul Moldova Agroindbank pentru p�strarea 
�i promovarea valorilor �i tradi�iilor na�ionale ale Republicii Moldova. În acest sens, banca sponsorizeaz� tradi�ional, inclusiv în anul 
2012, Festivalul Interna�ional în memoria regretatei Maria Bie�u, Festivalul �Dou� inimi gemene�, Ziua Na�ional� a Vinului, Salonul 
Interna�ional de carte etc.

Banca intervine prompt în dep��irea unor probleme grave de s�n�tate cu care se confrunt� cet��enii simpli. Toate solicit�rile de 
acordare a suportului pentru persoane grav bolnave sînt acceptate de banc� care încearc� prin aportul s�u s� ajute la restabilirea 
s�n�t��ii, uneori - la salvarea vie�ii lor. În mod strategic �i complex, banca colaboreaz� cu Funda�ia �Hospice Angelus Moldova�, axat� 
pe acordarea de asisten�� paliativ� persoanelor bolnave de cancer.      

Sportul de performan�� �i cel în mas� este un alt domeniu care se bucur� de sprijinul constant al Moldova Agroindbank. În 2012, 
banca a fost Partenerul Lotului Na�ional Olimpic, asigurând financiar participarea echipei Republicii Moldova la Jocurile Olimpice de la 
Londra. 

A fost sus�inut� financiar renovarea �i reconstruc�ia mai multor m�n�stiri, biserici �i edificii istorice, etc. Suport considerabil a fost 
acordat Mitropoliei Moldovei, ceea ce este în aliniere cu valorile spirituale seculare ale poporului nostru.  
 

Interven�ia b�ncii deseori este mai mult decât necesar�, dar �i mai mare este satisfac�ia moral� venit� din recuno�tin�a oamenilor 
ajuta�i. 

Generozitatea este virtutea celor tari, iar Puterea st� în noi! 
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MAIB-Leasing

"MAIB-Leasing" S.A. (MAIB-Leasing) a fost fondat� în septembrie 2002 de Moldova Agroindbank, fiind una dintre primele companii de leasing 
din Republica Moldova. Sesizând importan�a implement�rii unor noi mecanisme financiare, compania �i-a asumat misiunea promov�rii acestui 
serviciu, practic inutilizabil în acea perioad�, prin oferirea solu�iilor de finan�are corespunz�toare necesit��ilor �i exigen�elor fiec�rui client, 
contribuind la dezvoltarea acestui segment al pie�ei financiare locale. Din start, având o viziune clar� asupra misiunii sale, managementul 
companiei a impus o strategie ce are ca scop ob�inerea �i men�inerea statutului de lider pe pia�a autohton� a serviciilor de leasing.

 La data de 31.12.2012, compania avea în vigoare 577 de contracte de leasing financiar �i vânz�ri în rate, cu o valoare total�  a portofoliului  net 
de  310.1  milioane MDL (în anul 2011 - 252.4  milioane MDL). Pe parcursul anului 2012, au fost încheiate 279  de contracte în sum� de 185.4 
milioane MDL (în anul 2011 au fost încheiate  211  contracte în suma de 200.5 milioane MDL).

Ponderea dominant� în structura portofoliului de leasing continu� s� fie de�inut� de autoturisme, urmat� de contractele ale c�ror obiect îl 
constituie imobilul. Astfel, putem concluziona c� activitatea principal� a companiei o constituie finan�area în leasing, cu prioritate, a 
autoturismelor, imobilului �i a utilajelor, ca r�spuns la cerin�ele pie�ei. Pentru finan�area necesit��ilor clien�ilor actuali �i poten�iali, MAIB-Leasing 
î�i extinde continuu gama de instrumente financiare, care reprezint� un obiectiv major în dezvoltarea pe viitor.

MAIB-Leasing �i-a demonstrat capacitatea de a opera cu succes într-un cadru economic �i financiar dificil, influen�at de efectele 
crizei economice globale. Aplicând condi�ii de pruden�� în cadrul procesului de acordare a leasing-ului, compania �i-a asigurat o 
pozi�ie stabil� de lider în sectorul serviciilor de leasing, unde concuren�a este în continu� cre�tere. 
Din perspectiva desf��ur�rii activit��ilor în interiorul societ��ii, compania î�i propune s� valorifice efectele strategiei manageriale. 
Un alt element important al strategiei companiei vizeaz� asigurarea unei baze de finan�are care s� asigure coresponden�a dintre 
sursele de finan�are �i expuneri.

MAIB-Leasing este o companie lider pe pia�a leasing-ului din Republica Moldova, având stabilite rela�ii de colaborare cu 
reprezentan�i ai business-ului mic �i mijlociu �i cu persoane fizice. Asigurarea serviciilor complexe, în concordan�� cu cerin�ele �i 
a�tept�rile clien�ilor, este �i va fi pe termen lung prioritatea companiei.
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MOLDMEDIACARD
Compania de procesare a pl��ilor cu carduri �Moldmediacard� S.R.L. a fost constituit� �i si-a lansat activitatea la 20.03.2000, având 

ca scop selectarea, implementarea, sus�inerea �i exploatarea Sistemului de procesare a pl��ilor cu utilizarea cardurilor �i integr�rii lui 
în sistemele interna�ionale de pl��i cu carduri. În scopul realiz�rii obiectivelor sale, compania practic� urm�toarele genuri de 
activitate: dezvoltarea, elaborarea, emiterea, comercializarea cardurilor �i operarea strategiilor, sistemelor, standardelor, 
metodologiilor, reglement�rilor �i studiilor în domeniul serviciilor financiar-bancare legate de tranzac�iile cu carduri, asigurarea 
compatibilit��ii cardurilor �i echipamentului aferent standardelor interna�ionale etc.

Moldmediacard este unul dintre primii operatori din Republica Moldova, care a implementat sistemul informatic necesar pentru 
procesarea tranzac�iilor cu carduri bancare de plat�. Compania poate presta servicii de procesare pentru membrii sistemelor 
interna�ionale de pl��i cu carduri Visa �i MasterCard. 

Spectrul serviciilor de procesare a tranzac�iilor prestat de c�tre Moldmediacard acoper� toat� gama func�ionalit��ilor disponibile la 
moment în pia��: procesarea tranzac�iilor cu carduri cu band� magnetic�, cu carduri cu cip, acceptarea tranzac�iilor securizate din 
domeniul comer�ului electronic, în baza standardelor 3D Secure.
Aceste rezultate sunt sus�inute �i de proiectele care au fost �i care se implementeaz� de c�tre societate. Astfel, împreun� cu speciali�tii 
b�ncii s-a implementat solu�ia de procesare a cardurilor cu microprocesor. Banca a implementat proiectul de acceptare a tranzactiilor 
e-commerce cu carduri bancare Visa �i Mastercard în specifica�ii 3D-Secure, precum �i proiectul de achit�ri periodice cu carduri 
bancare (recurring payments).

În prezent Moldmediacard este într-un proces de modernizare a infrastructurii sistemului informatic. Se preg�te�te migrarea la 
echipamente noi care vor spori substan�ial resursele de procesare - se preconizeaz� ca în rezultatul implement�rri, viteza de procesare 
s� se majoreze aproximativ de 6 ori. O aten�ie deosebit� se acord� fortific�rii securit��ii informa�ionale. În acest sens, în 
Moldmediacard sunt implementate cele mai recente �i avansate scheme topologice, dedicate  protec�iei datelor �i resurselor 
sistemului informatic.

Compania proceseaz� 26.6% din volumul total al tranzac�iilor cu carduri bancare înregistrat pe pia�� �i particip� la emiterea unui 
volum de 33.3% din num�rul total de carduri emise în Republica Moldova. Ponderea echipamentelor de acceptare a cardurilor 
conectate la Moldmediacard este de cca 24% bancomate �i cca 39% POS-terminale.
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