
        Anexa nr.1 

 

Exigenţe la cererea pentru obţinerea acordului preliminar pentru contopirea sau 

absorbţia băncilor 

 

I. Forma cererii 

1. Cererea, semnată de către preşedinţii Consiliilor băncilor, care au intenţia de contopire 

sau absorbţie, precum şi pachetul de documente în original se prezintă Guvernatorului Băncii 

Naţionale a Moldovei în limba de stat a Republicii Moldova. Cererea trebuie să conţină 

informaţie referitor la intenţia de contopire sau absorbţie a băncilor, denumirea, sediul băncii 

succesoare şi contopite sau absorbite altă informaţie importantă în opinia solicitanţilor. 

 

II. Persoana împuternicită 

2. Solicitanţii numesc în scris persoana împuternicită care va reprezenta în numele lor 

interesele băncilor ce se reorganizează. 

 

III.  Informaţia necesară pentru prezentarea cererii exhaustive: 

3. Argumentarea economică (cu indicarea scopului şi motivelor de contopire sau absorbţie) 

în baza căreia se preconizează contopirea sau absorbţia băncilor. 

4. Planul operaţional care va descrie în detalii (cu indicarea termenelor concrete) etapele 

procesului de contopire sau absorbţie în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii 

Moldova. De asemenea vor fi indicate măsurile concrete care vor fi întreprinse de către bănci în 

cadrul procesului de reorganizare inclusiv modalitatea de răscumpărare a acţiunilor de la 

acţionarii băncii, care nu sunt de acord cu reorganizarea băncii. 

5. Proiectul business-planului băncii succesoare pentru următorii trei ani (care va permite 

crearea unei imagini clare privind scopurile băncii succesoare şi viitoarele operaţiuni). La 

elaborarea proiectului dat banca trebuie să se conducă de criteriile descrise în Regulamentul cu 

privire la licenţierea băncilor (p. 12 din anexa nr.1) şi va conţine descrierea direcţiilor principale, 

care trebuie să fie realizate de către banca succesoare. 
(Pct.5 modificat prin HCA nr.171 din 11.09.08) 

(Pct.5 modificat prin HCA nr.197 din 23.08.2012) 

6.Informaţia referitor la firma de audit independentă antrenată în procesul de contopire sau 

absorbţie, în cazul numirii acesteia. 
(Pct.6 modificat prin HCA nr.204 din 30.06.2005) 
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 Anexa nr.2 

 

Exigenţe la cererea pentru obţinerea permisiunii privind contopirea sau absorbţia 

băncilor 

 
I. Forma cererii 

1. Cererea, semnată de către preşedinţii Consiliilor băncilor antrenate în contopire sau 

absorbţie, şi setul de acte în original se prezintă Guvernatorului Băncii Naţionale a Moldovei în 

limba de stat a Republicii Moldova. 

 

II. Persoana împuternicită 

2. Solicitanţii numesc în scris persoana împuternicită care va reprezenta în numele lor 

interesele băncilor ce se reorganizează. 

 

III. Informaţia necesară pentru prezentarea cererii exhaustive: 

3. Procesele verbale ale adunărilor generale ale acţionarilor băncilor ce se reorganizează, 

care trebuie să conţină modul şi termenele de reorganizare a acestora, inclusiv modul de 

determinare a proporţiei convertirii acţiunilor băncii care se reorganizează în acţiunile băncii 

care se înfiinţează prin contopire sau absorbţie, deciziile de aprobare a principalelor clauze ale 

contractului de reorganizare, de aprobare a documentelor de constituire a băncii succesoare etc. 

4.Business-planul băncii succesoare pentru următorii trei ani aprobat de organele competente 

ale băncilor ce se reorganizează întocmit în conformitate cu prevederile cap.III p.5 din anexa 

nr.1. la prezentul Regulament. 

5. Informaţia despre înştiinţarea creditorilor băncii privind contopirea sau absorbţia, cu 

alăturarea dovezilor despre satisfacerea cererilor acestora. 

6. Autorizaţia Departamentului Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat de pe lângă 

Ministerul Economiei şi Reformelor privind contopirea sau absorbţia băncilor, în cazul deţinerii 

de către stat a cotei în capitalul băncilor ce se reorganizează. 

7. Actul de transfer, aprobat de către organele care au luat deciziile de contopire sau 

absorbţie a băncilor, care trebuie să cuprindă prevederi referitoare la succesiunea de drept asupra 

tuturor obligaţiunilor băncilor reorganizate faţă de toţi creditorii şi debitorii săi, inclusiv 

obligaţiunile contestate de părţi. 

8. Contractul de contopire sau absorbţie aprobat la adunările generale ale acţionarilor 

băncilor ce se reorganizează, care va corespunde prevederilor art.33 din Legea societăţilor pe 

acţiuni şi va determina ordinea şi condiţiile reorganizării, modul şi proporţiile convertirii 

acţiunilor băncii. 

9. Redacţia nouă a statutului sau modificările la statut (în cazul efectuării acestora), luând în 

consideraţie cerinţele faţă de statut stabilite în anexa nr.5 la Regulamentul cu privire la 

licenţierea băncilor (2 exemplare). 
(Pct.9 modificat prin H CA nr.171 din 11.09.08) 

(Pct.9 modificat prin HCA nr.197 din 23.08.2012) 

10. Regulamentele interne în conformitate cu prevederile art.17 alin. (2) din Legea 

instituţiilor financiare.  

11. Lista acţionarilor băncii succesoare. În cazul deţinerii de către acţionarul băncii 

succesoare a cotei substanţiale, obţinute în rezultatul agregării (în cadrul reorganizării) cotelor 

deja deţinute, acesta trebuie să corespundă prevederilor Regulamentului cu privire la deţinerea 

cotei substanţiale în capitalul băncii şi să prezinte setul respectiv de documente conform 

regulamentului nominalizat. 

12. Lista administratorilor băncii succesoare. În cazul desemnării noilor administratori ai 

băncii succesoare toate persoanele propuse în această calitate trebuie să corespundă cerinţelor 

Regulamentului cu privire la exigenţele faţă de administratorii băncii şi să prezinte informaţia 

necesară conform acestui regulament. 

13. Lista persoanelor afiliate băncii succesoare. 
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14. Fişa de înregistrare a băncii succesoare întocmită în conformitate cu anexa nr.3 la 

prezentul Regulament. 

15. În cazul modificării denumirii băncii succesoare - certificat referitor la denumirea nouă, 

emis de Centrul Naţional de Terminologie a Republicii Moldova. 
(Pct.15 modificat prin HCA nr.197 din 23.08.2012) 

16. Confirmarea scrisă semnată de membrii consiliului băncii, preşedintele şi vicepreşedinţii 

băncii succesoare cu privire la faptul, că au examinat business-planul şi sunt de acord cu rolul lor 

în implementarea prevederilor acestuia. 

17. În caz de organizare a filialei, reprezentanţei şi oficiilor secundare băncii succesoare în 

baza băncii cedente (care îşi va înceta activitatea după finalizarea procesului de reorganizare), 

pentru înregistrare, se prezintă setul necesar de documente în conformitate cu cap. III din 

Regulamentul privind filialele, reprezentanţele şi oficiile secundare ale băncilor. 
(Pct.17 modificat prin HCA nr.197 din 23.08.2012) 

18. Informaţia referitor la îndeplinirea planului operaţional prezentat la etapa preliminară şi 

documentele întocmite în conformitate cu măsurile întreprinse conform acestui plan (cu excepţia 

documentelor enumerate mai sus). 
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Anexa nr. 3 

Modelul fişei de înregistrare 

 

FIŞA DE ÎNREGISTRARE  

A BĂNCII 

________________ 

 

Denumirea băncii  

Sediul  

Telex  

Telefax  

Preşedintele consiliului băncii 

Telefonul 

Funcţia, locul de muncă şi sediul 

 

Preşedintele băncii 

Telefonul 

 

Vicepreşedintele băncii 

Telefonul 

 

Contabil şef 

Telefonul 

 

 

Numărul de înregistrare al băncii  

Data înregistrării  

Numărul de filiale, reprezentanţe şi oficii secundare  

Tipul băncii  

Codul  

Numărul contului Loro deschis la Banca Naţională a 

Moldovei 

 

 

Numărul şi seria licenţei:  ___________________ 

Numărul fondatorilor-acţionari: ___________________ 

Capitalul băncii: ___________________ 

 

Fondatorii-acţionari care deţin cote Cota de participare 

substanţiale în capitalul băncii mii lei % 

   

   

 

 Preşedintele consiliului băncii     _________ 
 

 

 

 

(Anexa 3 a fost modificată prin HCA nr.171 din 11.09.08) 
(Anexa nr.3 modificată prin HCA nr.197 din 23.08.2012) 
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        Anexa nr.4 

 

Exigenţe la cererea pentru obţinerea acordului preliminar pentru vânzarea unei părţi 

substanţiale din activele băncii 

 

I. Forma cererii 

1. Cererea, semnată de către preşedinţii Consiliilor băncilor, care au intenţia de vânzare şi 

procurare a unei părţi substanţiale din activele băncii vânzătoare, precum şi pachetul de 

documente în original se prezintă Guvernatorului Băncii Naţionale a Moldovei în limba de stat a 

Republicii Moldova. Cererea trebuie să conţină informaţie referitor la intenţia de vânzare şi 

procurare a unei părţi substanţiale din activele băncii vânzătoare. 

 

II. Persoana împuternicită 

2. Solicitanţii numesc în scris persoana împuternicită care va reprezenta în numele lor 

interesele băncilor, care au intenţia de vânzare şi procurare a unei părţi substanţiale din activele 

băncii vânzătoare. 

 

III. Informaţia necesară pentru prezentarea cererii exhaustive: 

3. Argumentarea economică (cu indicarea scopului şi motivelor) în baza căreia se 

preconizează vânzarea şi procurarea unei părţi substanţiale din activele băncii vânzătoare. 

4. Planul operaţional care va descrie în detalii (cu indicarea termenelor concrete) etapele 

procesului de vânzare şi procurare a unei părţi substanţiale din activele băncii vânzătoare până la 

primirea permisiunii de la BNM. 

5. Proiectele business-planului băncilor, care au intenţia de a vinde şi a procura o parte 

substanţială din activele băncii vânzătoare, pentru anul în care va fi efectuată tranzacţia, aprobat 

de organele competente ale băncilor date. Proiectele vor conţine prevederi privind tranzacţia 

respectivă şi vor permite crearea unei imagini clare privind scopurile băncilor care au intenţia de 

a vinde şi procura o parte substanţială din activele băncii. În cazul în care în proiectele business-

planului vor fi reflectate careva tendinţe negative vor fi prezentate şi proiectele business-planului 

pe următorul an care urmează după anul când se preconizează tranzacţia de vânzare şi procurare 

a unei părţi substanţiale din activele băncii vânzătoare. 

Proiectul business-planului trebuie să includă bilanţul prognozat al băncilor la prima dată 

gestionară după ce va fi efectuată tranzacţia de vânzare-cumpărare. 

La elaborarea proiectului dat banca trebuie să se conducă de criteriile descrise în 

Regulamentul cu privire la licenţierea băncilor (p. 12 din anexa nr.1) şi va conţine descrierea 

direcţiilor principale, care trebuie să fie realizate de către bancă. 
(Pct.5 modificat prin HCA nr.171 din 11.09.08) 
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          Anexa nr.5 

 

Exigenţe la cererea pentru obţinerea permisiunii privind vânzare a unei părţi substanţiale 

din activele băncii  

 
I. Forma cererii 

1. Cererea, semnată de către preşedintele Consiliilor băncilor antrenate în procesul de 

vânzare-cumpărare a unei părţi substanţială din activele băncii vânzătoare cu anexarea setului de 

acte în original se prezintă Guvernatorului Băncii Naţionale a Moldovei în limba de stat a 

Republicii Moldova. 

 

II. Persoana împuternicită 

2. Solicitanţii numesc în scris persoana împuternicită care va reprezenta în numele lor 

interesele băncilor, care sunt antrenate în procesul de vânzare-cumpărare a unei părţi substanţială 

din activele băncii vânzătoare. 

 

III. Informaţia necesară pentru prezentarea cererii exhaustive: 

3. Procesele verbale ale organelor abilitate, la care a fost luată decizia de a vinde şi a 

procura o parte substanţială din activele băncii vânzătoare, trebuie să conţină modul şi termenele 

de vânzare şi procurare a acestora, inclusiv modul de determinare a proporţiei, costului, deciziile 

de aprobare a principalelor clauze ale contractului de vindere şi procurare a unei părţi 

substanţiale din activele băncii etc. 

4. Business-planul băncilor, care au intenţia de a vinde şi a procura o parte substanţială din 

activele băncii vânzătoare, pentru anul în care va fi efectuată tranzacţia, aprobat de organele 

abilitate ale băncilor. întocmit în conformitate cu prevederile cap.III p.5 din anexa nr.4. la 

prezentul Regulament. 

5. Contractul de vânzare şi cumpărare a unei părţi substanţiale din activele băncii 

vânzătoare, aprobat de către organele abilitate, care va determina ordinea şi condiţiile de vânzare 

şi cumpărare a unei părţi substanţiale din activele băncii vânzătoare şi va stipula în mod 

obligatoriu că tranzacţia dată va fi efectuată numai după obţinerea permisiunii de la Banca 

Naţională. 

6. Actul de transfer, aprobat de către organele care au luat deciziile de vânzare şi procurare 

a unei părţi substanţiale din activele băncii vânzătoare. 

7. Informaţia referitor la îndeplinirea planului operaţional prezentat la etapa preliminară şi 

documentele întocmite în conformitate cu măsurile întreprinse conform acestui plan (cu excepţia 

celor enumerate mai sus). 

 

 


