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SINTEZA 

obiecțiilor și propunerilor/recomandărilor (structurată pe articole sau puncte din proiect) 

la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei  

„Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de calcul și de plată a contribuțiilor la fondul de rezoluție bancară” 

 

Conținutul articolelor/ 
punctelor din proiectul 
prezentat spre avizare 

şi coordonare 

Participantul la avizare 
(expertizare)/consultare 

publică 

Nr. 
obiecţiei/ 

propunerii/ 

recomandă
rii  

Conţinutul 
obiecţiei/ 

propunerii/ 

recomandării 

Argumentarea 
autorului 

proiectului 

Obiecții și propuneri de ordin general la proiectul de 
Hotărâre a Comitetului executiv al BNM 

Fondul de garantare a 
depozitelor în sistemul 

bancar 

1  Pe tot parcursul textului Hotărârii și al 
Regulamentului, cuvintele „depozite asigurate”, la 

orice caz gramatical, de substituit cu cuvintele 

„depozite garantate”, la cazul gramatical 

corespunzător. 

Se acceptă 

Ministerul Justiției 2  Cu referire la clauza de adoptare, semnalăm că, 

potrivit art.16 alin.(1) și (2) din Legea nr.100/2017 cu 

privire la actele normative, „(1) Autorităţile 

administraţiei publice centrale de specialitate şi 
autorităţile publice autonome emit sau aprobă, în 

condiţiile legii, acte normative. 

(2) Actele normative ale autorităţilor administraţiei 

publice centrale de specialitate şi ale autorităţilor 

publice autonome sunt emise sau aprobate numai în 
temeiul şi pentru executarea legilor şi a hotărârilor 

Parlamentului, a decretelor Preşedintelui Republicii 

Moldova, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului. 

Actele normative respective se limitează strict la 

cadrul stabilit de actele normative de nivel superior 
pentru executarea cărora se emit sau se aprobă şi nu 

pot contraveni prevederilor actelor respective. În 

clauza de adoptare a actelor normative ale 

autorităţilor administraţiei publice centrale de 

specialitate şi ale autorităţilor publice autonome se 
indică expres actul normativ superior în temeiul 

căruia acestea sunt emise sau aprobate”. 

Prin urmare, relevăm necesitatea indicării în clauza 

de adoptare a prevederilor ce stabilesc competența 

Băncii Naționale a Moldovei de a reglementa acest 
domeniu. 

Se acceptă 

3  Potrivit art.42 alin.(5) din Legea 100/2017 „După 

adoptarea, aprobarea sau emiterea actului normativ, 

denumirea se completează cu un număr de ordine, ca 
element de identificare, la care se adaugă anul în care 

a fost adoptat, aprobat sau emis acesta.” În acest sens, 

se vor revizui denumirile actelor normative la care se 

face referință în proiectul dat. 

Se acceptă 
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4  La pct.3 și 4 din proiectul hotărârii cuvintele „Cu 
derogare” se vor substitui „Prin derogare”, în 

conformitate cu terminologia consacrată în actele 

normative. 

Se acceptă 
 

Pct.3 din proiectul de Hotărâre a Comitetului executiv al 
BNM pentru aprobarea Regulamentului privind modul de 

calcul și de plată a contribuțiilor la fondul de rezoluție 

bancară: 

 

„Cu derogare de la pct.7 și pct.8 din Regulamentul privind 
modul de calcul și de plată a contribuțiilor la fondul de 

rezoluție bancară, calculul contribuțiilor anuale pentru anul 

2020 va fi efectuat în baza informațiilor actualizate la 

ultima dată gestionară a primului trimestru din 2020, iar 

termenul de comunicare către bănci și către Fondul de 
garantare a depozitelor în sistemul bancar a contribuțiilor 

anuale, care urmează a fi plătite pentru anul 2020, este 30 

iunie 2020.” 

 

(în redacția actuală – pct.3 și 4) 
 

B.C. „COMERȚBANK” 
S.A. 

5  […]  
Luând în considerare faptul că din 01.01.2020 intră în 

vigoare modificările la Legea nr.575/2003 privind 

garantarea depozitelor în sistemul bancar, prin care 

vor fi garantate pe lângă depozitele persoanelor 

fizice, și depozitele persoanelor juridice de drept 
privat, iar plafonul de garantare  va constitui 50 000 

MDL, atunci suma depozitelor garantate va crește de 

min.4-5 ori, Respectiv, vom avea un nivel țintă de 

min. 1,00 mld MDL și un cuantum al contribuției 

anuale pentru primul an de 200,00 mil. MDL pe 
sistem […] Considerăm acest nivel o povară pentru 

bănci, în condițiile, când profitul aferent exercițiului 

sistemului bancar al RM (de ex.2018) este de 1,45 

mld. MDL. […] 

Pornind de la cele expuse mai sus, BC 
„COMERȚBANK” S.A. propune excluderea din 

proiectul Hotărârii examinate, a derogării de la pct.7 

din Regulamentul privind modul de calcul și de plată 

a contribuțiilor la fondul de rezoluție bancară. 

Calculul contribuției pentru anul 2020 să fie bazat pe 
informațiile din ultima data gestionară a anului 

precedent (31.12.2019), cum și este expus la pct.7 din 

Regulamentul nominalizat. 

Se acceptă 
 

Fondul de garantare a 

depozitelor în sistemul 

bancar 

6  La pct. 3 din Hotărâre, după sintagma ”, iar termenul” 

de introdus cuvântul ”limită” și după sintagma ”către 

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar 

a” de introdus cuvântul ”cuantumului”. 

Se acceptă 

Obiecții și propuneri de ordin general la proiectul 

regulamentului 

Ministerul Finanțelor 7  Propunem completarea regulamentului cu prevederi 

suplimentare privind situațiile în care plata 

contribuțiilor extraordinare încetează, întrucât acest 

fapt nu este clar nici din prevederile Legii privind 
redresarea și rezoluție băncilor nr.232/2016. 

Comentariu. 

Conform art.310 din Legea nr.232/2016 privind 

redresarea și rezoluția băncilor: „În cazul în 

care resursele financiare disponibile nu sunt 
suficiente pentru a acoperi pierderile, costurile 

sau alte cheltuieli ocazionate de utilizarea 

fondului de rezoluţie bancară, fiecare bancă 

plăteşte o contribuţie extraordinară”. Astfel, 

plățile extraordinare sunt prin definiție plăți 
ocazionale. Pentru acestea nu sunt stabilite 

anumite nivele-țintă sau termene-limită și, 

respectiv, nu reprezintă un proces continuu, 

care ar putea fi întrerupt. 

Ministerul Economiei și 

Infrastructurii 

8  Folosirea cuvintelor „în calitate de autoritate de 

rezoluție” pe tot parcursul textului (cu excepție pct.5) 

o considerăm inutilă. 

Nu se acceptă 

Pentru a evita eventuale interpretări, 

considerăm oportun de a menține în regulament 

formularea utilizată în legea în baza căreia 
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acesta este elaborat – Legea nr.232/2016 
privind redresarea și rezoluția băncilor 

1. Prezentul regulament stabilește modul de calcul și de 

plată a contribuțiilor băncilor către fondul de rezoluție 

bancară (în continuare - fond), constituit în temeiul art.296 
din Legea nr.232/2016 privind redresarea și rezoluția 

băncilor. 

Ministerul Justiției 9  La pct.1, recomandăm substituirea cuvintelor „către 

fondul” cu cuvintele „la fondul” (a se vedea în acest 

sens redacția art.298 alin. (2) și (5) din Legea 
nr.232/2016 privind redresarea și rezoluția băncilor). 

Se acceptă 

7. Pentru calculul contribuțiilor anuale, Banca Națională a 
Moldovei în calitate de autoritate de rezoluție utilizează 

următoarele: 

1) Datele raportate de către bănci la Banca Națională a 

Moldovei în conformitate cu Instrucțiunea privind 

modul de întocmire și prezentare de către bănci a 
rapoartelor FINREP la nivel individual, aprobată prin 

Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr.42 din 2 

martie 2018, actualizate la situația din ultima dată 

gestionară a anului precedent celui pentru care este 

calculată contribuția, și anume: 

- Activele totale ale băncii (rândul 380, raportul F 01.00  
- BILANȚ, tabelul F 01.01 – Active); 

- Datoriile totale ale băncii (rândul 300, raportul F 

01.00  - BILANȚ, tabelul F 01.02 – Datorii); 

- Fondurile proprii ale băncii (rândul 300, raportul F 

01.00  - BILANȚ, tabelul F 01.03 – Capital propriu). 

 

(în redacția actuală – pct.9) 

B.C. „VICTORIABANK” 
S.A. 

10  Termenul „fonduri proprii” de înlocuit cu termenul 
„Total Capitaluri Proprii” în scopuri că se va 

considera ca referință la raportul F01.00 – BILANȚ și 

nu la raportul C 01.00 – FONDURI PROPRII (CA1). 

Se acceptă 
Au fost revizuite și corectate denumirile 

indicatorilor și referințele la rapoarte. 

 

„Banca de Finanţe şi 

Comerţ” S .A. 

11  Clauza 7. din Regulament prevede utilizarea pentru 

calculul contribuțiilor anuale a datelor actualizate la 
situația din ultima dată gestionară a anului precedent 

celui pentru care este calculată contribuția. Pentru a 

permite băncilor să includă cheltuielile viitoare ale 

contribuțiilor în fondul de rezoluție la momentul 

întocmirii planurilor de afacere, propunem a fi 
utilizate pentru calculul contribuțiilor anuale datele 

pentru semestru sau 9 luni ale anului precedent celui 

pentru care este calculată contribuția, cu stabilirea 

termenului de comunicare de către Banca Națională a 

Moldovei a cuantumului contribuției anuale care 
urmează a fi plătit de fiecare bancă – până la data de 

01 noiembrie a anului precedent celui pentru care este 

calculată contribuția. 

Se acceptă 

 
 

12  Clauza 7 din regulament prevede, că pentru calculul 

contribuțiilor anuale, BNM , în calitate de autoritate 

de rezoluție, utilizează Scorul O-SII și Scorul SREP 

al băncilor determinate de BNM în conformitate cu 

Metodologia de identificare a societăților de 
importanță sistemică de tip O-SII din Republica 

Moldova, aprobată din Hotărârea Comitetului 

executiv al BNM nr.192 din 31.07.2018 și 

Metodologia de supraveghere și evaluare a activității 

băncilor, aprobată prin Hotărârea Cometului executiv 
al BNM nr.63 din 28.02.2019. Însă aceste metode nu 

au fost publicate, prin urmare este imposibil de 

analizat impactul acestor indicatori asupra mărimii 

contribuției anuale la fondul de rezoluție. 

Nu se acceptă 

Ambele metodologii sunt publice: 

 

- Metodologia de identificare a societăților 

de importanță sistemică de tip O-SII din 

Republica Moldova, aprobată din 
Hotărârea Comitetului executiv al BNM 

nr.192 din 31.07.2018: 

https ://www.bnm.md/ro/content/metodologi
a-de-identificare-societati-de-importanta-
s istemica-societatile-de-tip-o-sii-din 

 

- Metodologia de supraveghere și evaluare a 

activității băncilor, aprobată prin Hotărârea 

Cometului executiv al BNM nr.63 din 
28.02.2019 

http://bnm.md/ro/content/fost-aprobata-
metodologia-de-supraveghere-si-evaluare-
activi tatii-bancilor 
 
Totodată, menționăm că, calculul integral al 

contribuției anuale la fondul de rezoluție nu 
poate fi prezentat băncii, întrucât acesta conține 

https://www.bnm.md/ro/content/metodologia-de-identificare-societati-de-importanta-sistemica-societatile-de-tip-o-sii-din
https://www.bnm.md/ro/content/metodologia-de-identificare-societati-de-importanta-sistemica-societatile-de-tip-o-sii-din
https://www.bnm.md/ro/content/metodologia-de-identificare-societati-de-importanta-sistemica-societatile-de-tip-o-sii-din
http://bnm.md/ro/content/fost-aprobata-metodologia-de-supraveghere-si-evaluare-activitatii-bancilor
http://bnm.md/ro/content/fost-aprobata-metodologia-de-supraveghere-si-evaluare-activitatii-bancilor
http://bnm.md/ro/content/fost-aprobata-metodologia-de-supraveghere-si-evaluare-activitatii-bancilor
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informații referitoare și la alte bănci, care nu 
sunt publice și se comunică în mod individual 

fiecărei bănci.  

8. Până la data de 31 mai a anului pentru care este 

calculată contribuția anuală, Banca Națională a Moldovei, 
în calitate de autoritate de rezoluție, comunică fiecărei 

bănci și Fondului de garantare a depozitelor în sistemul 

bancar cel puțin următoarele: 

- cuantumul contribuției anuale care urmează a fi 

plătit de fiecare bancă; 
- forma și termenul-limită de plată a contribuției 

anuale. 

 

(în redacția actuală – pct.11) 

B.C. „VICTORIABANK” 

S.A. 

13  La pct.8 din proiect, este stabilit că BNM comunică 

băncilor „forma și termenul-limită de plată a 
contribuției anuale”. Întrucât suma calculată se referă 

la întreg anul respectiv, considerăm oportună 

achitarea acesteia în cel puțin 2 tranșe, de exemplu la 

finele semestrelor 1 și 2. 

Se acceptă 

Se acceptă propunerea de principiu de a stabili 
tranșe. Acestea vor fi comunicate băncilor prin 

scrisori, concomitent cu cuantumul anual 

calculat, care urmează a fi achitat. 

 

14  La pct.8 din proiect, propunem a completa cu un 

paragraf suplimentar: „- calculul contribuției pentru 

fiecare bancă”, asigurând astfel un plus de 

transparență procesului de calcul și de acumulare a 

resurselor fondului de rezoluție. 

Nu se acceptă 

Calculul integral al contribuției anuale la fondul 

de rezoluție nu poate fi prezentat băncii, 

întrucât acesta conține informații referitoare și 

la alte bănci, informații care nu sunt publice și 
se comunică în mod individual fiecărei bănci.  

B.C. „MOBIASBANCĂ – 

OPT Group” S .A. 

15  Propunem expunerea  pct.8 în următoarea redacție: 

„Până la data de 31 mai a anului pentru care este 

calculată contribuția anuală, Banca Națională a 

Moldovei, în calitate de autoritate de rezoluție, 

comunică fiecărei bănci și Fondului de garantare a 
depozitelor în sistemul bancar cel puțin următoarele: 

- calculul și cuantumul contribuției anuale care 

urmează a fi plătit de fiecare bancă 

- forma și termenul-limită de plată a contribuției 

anuale”. 
 

Modificarea propusă va permite băncilor să instituie 

proceduri de control intern privind corectitudinea 

calculului cuantumului contribuției anuale și a 

planificării ulterioare a cheltuielilor aferente, având 
drept bază calculul autorității de rezoluție. 

9. Băncile plătesc contribuțiile anuale în termenul și 

volumul indicat în notificările recepționate de la Banca 

Națională a Moldovei, în calitate de autoritate de rezoluție. 
 

(în redacția actuală – pct.12) 

B.C. „VICTORIABANK” 

S.A. 

16  Propunem completarea pct.9 din proiect cu 

următoarea frază:  

„Banca Națională a Moldovei notifică decizia în 
oricare dintre următoarele moduri: 

 prin mijloace electronice sau prin alte mijloace 

comparabile de comunicare care permit 

transmiterea unei confirmări de primire, 

 prin scrisoarea recomandată cu confirmare de 

primire”; 

Comentariu 

Conform practicii deja existente, toată 

corespondența BNM cu băncile este transmisă 
suplimentar prin intermediul poștei electronice. 

Fondul de garantare a 

depozitelor în sistemul 

bancar 

17  La pct. 9, Secțiunea 2 din regulament, textul ”în 

termenul și volumul indicat” de substituit cu textul 

”în volumul, forma și termenul indicate”. 

Se acceptă 

11. Banca Națională a Moldovei poate decide plata de 
către bănci a unor contribuții extraordinare, suplimentare 

celor anuale, în conformitate cu art.310 din Legea 

nr.232/2016 privind redresarea și rezoluția băncilor. 

 

Ministerul Economiei și 
Infrastructurii  

18  Întru respectarea principiilor transparenței și 
predictibilității actului normativ, consacrat de lit. d) și 

lit. e) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele 

normative, considerăm oportun revizuirea folosirii 

cuvântului „poate”. Aplicarea normei propuse va 

Se acceptă 
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(în redacția actuală – pct.16) genera divergențe în interpretare, precum și o aplicare 
ulterioară defectuoasă. 

12. Cuantumul contribuției extraordinare a fiecărei bănci se 

stabilește de Banca Națională a Moldovei, în calitate de 

autoritate de rezoluție, proporțional cu ponderea fiecărei 
bănci la plata ultimei contribuții anuale, calculate conform 

metodologiei descrise în anexa la prezentul regulament. 

 

(în redacția actuală – pct.18) 

B.C. „VICTORIABANK” 

S.A. 

19  La pct.12 din proiect este menționat că, cuantumul 

contribuției extraordinare al fiecărei bănci se 

stabilește „proporțional cu ponderea fiecărei bănci la 
plata ultimei contribuții anuale”. Întrucât cuantumul 

contribuției extraordinare poate fi până în mărimea 

triplă a contribuției anuale, considerăm oportun ca la 

determinarea contribuției extraordinare să fie efectuat 

un calcul separat, în baza informațiilor disponibile la 
data calculului. 

Se acceptă 

 

14. În cazul în care survine situația prevăzută la pct.11, iar 

cuantumul contribuției anuale calculate în conformitate cu 
prevederile Capitolului II, Secțiunea 2 a indicat o valoare 

egală sau mai mică decât zero, Banca Națională a 

Moldovei, în calitate de autoritate de rezoluție, în scopul 

determinării sumei maxime pentru contribuția 

extraordinară, va calcula o nouă contribuție anuală pentru 
anul curent conform metodologiei descrise în anexă, 

pornind de la  soldul zero al mijloacelor financiare ale 

fondului menționate la pct.1 (MF). 

 

(în redacția actuală, punctul dat a fost exclus) 

Ministerul Finanțelor 20  Propunem completarea pct.14 cu cuvintele „din anexa 

prezentului regulament”. 

Comentariu 

Prevederea respectivă a fost exclusă. 
 

Ministerul Justiției 21  La pct.14 se va exclude textul „(MF)”, deoarece 

abrevierea dată nu se utilizează în continuare în 
regulament, totodată, este explicată la pct.1 din anexa 

la regulament. 

15.  Banca Națională a Moldovei, în calitate de autoritate 

de rezoluție, comunică băncilor și Fondului de garantare a 

depozitelor în sistemul bancar cel puțin următoarele: 
- cuantumul contribuției extraordinare care urmează a fi 

plătit de fiecare bancă; 

- termenul-limită pentru plata contribuției extraordinare. 

 

(în redacția actuală – pct.19) 

Fondul de garantare a 

depozitelor în sistemul 

bancar 

22  La pct. 15, Secțiunea 3 din regulament, sintagma ”, 

comunică băncilor” de substituit cu sintagma ”, 

comunică fiecărei bănci”. 

Se acceptă 

17. În cazul în care Fondul de garantare a depozitelor în 

sistemul bancar notifică Banca Națională a Moldovei 

referitor la neachitarea contribuțiilor anuale/extraordinare 
în termenele stabilite conform pct.8 și 15, Banca Națională 

poate aplica sancțiuni și măsuri prevăzute la art.315 alin. 

(1) lit. p) din Legea nr.232/2016 privind redresarea și 

rezoluția băncilor. 

 
(în redacția actuală – pct.21) 

Fondul de garantare a 

depozitelor în sistemul 

bancar 

23  La pct. 17, Secțiunea 3 din regulament, textul ” 

referitor la neachitarea contribuțiilor 

anuale/extraordinare în termenele stabilite, conform 
pct.8 și 15,” de substituit cu textul ”referitor la 

neîndeplinirea de către bănci a prevederilor pct. 9 

și/sau pct.16,”. 

Se acceptă parțial 

Au fost modificate referințele de la prevederile 

pct.8 și 15 cu cele de la pct.9 și 16 (în redacția 
originală; în redacția actuală pct.12 și, 

respectiv, 20). 

Ministerul Economiei și 
Infrastructurii  

24  Întru respectarea principiilor transparenței și 
predictibilității actului normativ, consacrat de lit. d) și 

lit. e) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele 

normative, considerăm oportun revizuirea folosirii 

cuvântului „poate”. Aplicarea normei propuse va 

genera divergențe în interpretare, precum și o aplicare 
ulterioară defectuoasă. 

Se acceptă 

Obiecții și propuneri de ordin general la anexa 

Regulamentului 

Ministerul Finanelor 25  Propunem revizuirea tuturor referințelor la punctele, 

subpunctele anexei regulamentului (de exemplu: 
referința „pct.2.1.” se va substitui cu „pct.2 

subpct.1”) 

Se acceptă 

Ministerul Justiției 26  Numerotarea elementelor de structură ale pct.7 sbp.1) 
și pct.8 se va aduce în conformitate cu prevederile 
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art.52 alin (3) din Legea nr.100/2017, conform căruia 
„Pentru interpretare corectă şi aplicare comodă, 

punctele pot fi divizate în subpuncte sau alineate. 

Subpunctele sunt însemnate cu numere ordinare, 

exprimate prin cifre arabe, urmate de o paranteză, şi 

se evidenţiază printr-o uşoară retragere spre dreapta 
de la alinierea textului pe verticală. Subpunctul poate 

conţine diviziuni însemnate succesiv, de regulă, cu 

litere latine mici urmate de o paranteză. Dacă 

diviziunile punctului nu sunt însemnate cu litere sau 

numere, alineatele se evidenţiază printr-o uşoară 
retragere spre dreapta de la alinierea textului pe 

verticală”. În acest context, menționăm că 

reglementările pct.2 din anexa la regulament sunt 

structurate în subpuncte, litere, ce derivă din primul 

alineat. Prin urmare, în pct.2 și 3 se va face referință 
la subpuctele respective ale pct.2, dar nu la pct.2.1, 

2.2, 2.3. 

Pct.1 din Anexa: 

 
„NT=nivelul țintă stabilit în lege exprimat în %×suma 

depozitelor garantate” 

B.C. „ProCredit Bank” 

S.A. 

27  Rugăm să concretizați față de ce este nivelul-țintă 

exprimat în %. 

Se acceptă 

Pct.1 din Anexă: 
 

TL – anul calendaristic care reprezintă termenul-limită 

stabilit pentru atingerea nivelului-țintă. Acesta este stabilit în 

modul următor: 

- până la atingerea NT pentru prima dată, acesta este 

stabilit în conformitate cu art.303, alin.(2) și art.304, 
alin.(2) din Legea nr.232/2016 privind redresarea și 

rezoluția băncilor; 

- după atingerea NT pentru prima dată, pentru menținerea 

NT, TL este stabilit de către BNM, în calitate de 

autoritate de rezoluție, în funcție de raportul dintre 

nivelul resurselor fondului și nivelul-țintă calculat.  
Astfel, se delimitează două situații: 

𝑎) pentru 
SC

NT
× 100 < 66,7% → TL = 𝑡 + 5 

𝑏) pentru
SC

NT
× 100 > 66,7% → TL = 𝑡 +

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑢𝑝𝑟𝑖𝑛𝑠ă î𝑛𝑡𝑟𝑒 0 ș𝑖 4 Pentru situația de la 

lit.b), valoarea exactă a TL după atingerea nivelului-

țintă pentru prima dată este stabilită de către Banca 

Națională a Moldovei, în calitate de autoritate de 
rezoluție, astfel încât să asigure o repartizate cât mai 

uniform posibilă a contribuțiilor în timp.  

Ministerul Finanțelor  28  Propunem completarea cu descrierea indicatorului 
„SC”. 

Comentariu 
Prevederea respectivă a fost reformulată, astfel 

nefiind actuale obiecțiile. 

 
B.C. „ProCredit Bank” 

S.A. 

29  Ce reprezintă indicatorul SC în formulă? 

Punctul 2. 3)  din Anexă: 
 

3) Ajustarea la risc a ponderii fiecărei bănci (PAn), care se 

calculează prin înmulțirea coeficientului specific băncii,  

B.C. „COMERȚBANK” 
S.A. 

30  Solicităm stabilirea diapazonului multiplicatorului de 
ajustare la riscul specific băncii între 0,2 minim și 1,0 

maxim. 

Nu se acceptă 
Remarcăm că proiectul regulamentului a fost 

elaborat cu asistența experților străini, ținându-

se cont practica statelor din UE în calitate de 
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obținut conform pct.2.2, cu multiplicatorul de ajustare la 
riscul specific băncii  

𝐏𝐀𝐧 = 𝐏𝐧 × 𝐌𝐑𝐧 

unde: 

Pn – ponderea bazei de calcul a băncii în baza de calcul a 
tuturor băncilor care contribuie la fond, determinată 

conform pct.2.2; 

MRn – multiplicatorul de ajustare la riscul specific băncii.  

Acesta este evaluat de Banca Națională a Moldovei, în 

calitate de autoritate de rezoluție, în baza următorilor doi 
piloni de risc: 

- importanța sistemică, evaluat în baza scorului O-SII; 

- profilul de risc, evaluat în baza scorului SREP. 

 

MRn este calculat conform formulei: 

𝐌𝐑𝐧 = (𝐌𝐑𝒎𝒂𝒙 − 𝐌𝐑𝒎𝒊𝒏) ×
𝐈𝐂𝐅𝐧 − 𝐈𝐂𝐅 𝒎𝒊𝒏

𝐈𝐂𝐅𝒎𝒂𝒙 − 𝐈𝐂𝐅𝒎𝒊𝒏
+ 𝐌𝐑 𝒎𝒊𝒏  

unde: 

MR min, MR max – valoarea maximă și minimă posibilă 
a multiplicatorului, care constituie 0,8 și, respectiv, 1,25;  

 

model de referință, unde multiplicatorul de risc 
este stabilit în intervalul 0,8-1,5. 

Pornind de intervalul menționat, la 

recomandarea experților străini, diapazonul 

multiplicatorului de ajustare la risc pentru 

sistemul bancar din Republica Moldova a fost 
ajustat până la valorile care au fost considerate 

potrivite pentru sistemul bancar local, adică 

0,8-1,25. 

B.C. „VICTORIABANK” 
S.A. 

31  În Anexă, punctul 2.3., propunem prezentarea 
formulei de calcul a multiplicatorului de ajustare la 

riscul specific băncii (MRn), după cum urmează: 

 

𝑀𝑅𝑛 = (1.25 − 0.8) ×
𝐼𝐶𝐹𝑛 − 𝐼𝐶𝐹 𝑚𝑖𝑛

𝐼𝐶𝐹𝑚𝑎𝑥 − 𝐼𝐶𝐹𝑚𝑖𝑛
+ 0.8 

 

Astfel, valorile să fie prezentate direct în formulă. 

Se acceptă 

2. 3) b) 

 
b) calculul indicatorilor recalibrați (IRn) pentru scara 

unificată 1 – 1000, conform formulei: 

𝐈𝐑𝐧 =
𝐌𝐀𝐗𝒏𝒐𝒖 − 𝐌𝐈𝐍𝒏𝒐𝒖

𝐌𝐀𝐗𝒗𝒆𝒄𝒉𝒊 − 𝐌𝐈𝐍𝒗𝒆𝒄𝒉𝒊
× (𝐕𝐧 − 𝐌𝐈𝐍𝒗𝒆𝒄𝒉𝒊) + 𝐌𝐈𝐍𝒏𝒐𝒖 

 

unde: 

MAXnou, MINnou – valorilor maxime și minime 

recalibrate ale ambilor indicatori incluși în tabel, 

potrivit noii scări, care constituie „1000” și, respectiv, 
„1”; 

MAXvechi, MINvechi – valoarea maximă și minimă a 

fiecărui indicator, determinate din șirul datelor primare 

atribuite băncilor conform tabelului; 

Vn – valoarea indicatorului specific băncii, pentru care se 
face recalibrarea; 

 

B.C. „VICTORIABANK” 

S.A. 

32  În Anexă, punctul 2.3, propunem prezentarea 

formulei de calcul a indicatorilor recalibrați (IRn), 
după cum urmează: 

𝐈𝐑𝐧 =
(𝐕𝐧−𝐕𝐦𝐢𝐧 )

𝐕𝐦𝐚𝐱−𝐕𝐦𝐢𝐧
× (𝟏𝟎𝟎𝟎− 𝟏) + 𝟏, 

Unde: 
Vmax, Vmin - valoarea maximă și minimă a fiecărui 

indicator, determinate din șirul datelor primare 

atribuite băncilor conform tabelului; 

Vn – valoarea indicatorului specific băncii, pentru 

care se face recalibrarea. 

Se acceptă 

-  - BC „Moldindconbank” 

S .A. 
- B.C. „Eximbank” S .A. 

- BC "EuroCreditBank" 

S .A. 

- B.C. „Banca Comercială 
Română” S .A. 

- B.C. „MOLDOVA-

AGROINDBANK” S.A 

- B.C. „ENERGBANK” 

S.A. 
 

33  Nu au obiecții sau propuneri la proiect.  
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