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Banca Naţională a Moldovei 

 
Sinteza recomandărilor /avizelor b ăncilor la proiectul Hotărîrii Consiliului de administra ţie al Băncii Naţionale a  

Moldovei „Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind filialele, reprezentanţele şi oficiile secundare ale băncilor” 
(în continuare – proiectul Hotărîrii) 

 

Nr. 
crt. 

Referinţa la capitolul/punctul 
din proiectul Hotărîrii 

Autorul recomandării / avizului 
Recomandare 

Comentarii 

1  BC „UNIBANK” S.A. Nu are propuneri şi obiecţii  

2.  BC „Banca de Economii” S.A. Nu are propuneri şi obiecţii  

3.  BC „MOLDINDCONBANK” S.A. Nu are propuneri şi obiecţii   

4.  BC „ENERGBANK” S.A. Nu are propuneri şi obiecţii  

5.  BC „ProCreditBank” S.A. Nu are propuneri şi obiecţii   

6.  BCR Chișinau S.A. Nu are propuneri şi obiecţii  

7.  BC „BANCA SOCIALA” S.A. Nu are propuneri şi obiecţii  

8.  BC „COMERTBANK” S.A. Nu are propuneri şi obiecţii  

9.  „FinComBank” S.A. Nu are propuneri şi obiecţii  

10.  BC „EuroCreditBank” S.A. Nu are propuneri şi obiecţii   

11.  BC „VICTORIABANK” S.A. Nu are propuneri şi obiecţii  

12.   BC „MOLDOVA-
AGROINDBANK” S.A. 

Nu are propuneri şi obiecţii   

13.  BC „EXIMBANK – Groupe Veneto 
Banca” S.A. 

Nu are propuneri şi obiecţii   

14. Pct. 14. Cererea pentru 
obţinerea aprobării prealabile 
privind deschiderea filialei, 
reprezentanţei trebuie să fie 

BC „MOBIASBANCA – Groupe 
Societe Generale” S.A.  

Pornind de la faptul că, 
consiliul băncii aprobă decizia 
privind deschiderea filialelor, 
considerăm oportun ca acesta  

Nu se acceptă 
Conform art. 18 din Legea 
instituţiilor financiare, consiliul 
băncii este organul de administrare 
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întocmită în limba de stat şi 
semnată de către preşedintele 
consiliului băncii. La cerere se 
anexează următoarele 
documente întocmite în limba 
de stat:…….. 
 

să aibă posibilitatea de a 
delega atribuția prevăzută la 
pct. 14 din proiectul Hotărîrii 
conducătorului organului 
executiv, cu posibilitatea 
prezentării documentelor 
necesare pentru deschiderea 
filialelor. 

al băncii care exercită funcţii de 
supraveghere, elaborează şi asigură 
realizarea politicii băncii. În acest 
context, chestiunile ce țin de 
procesul de deschidere, transformare 
sau dizolvare a filialelor şi 
reprezentanţelor, precum şi 
modificările şi completările operate 
în statut în legătură cu aceasta pot fi 
transmise spre examinare numai 
consiliului societăţii.  
Astfel, semnătura preşedintelui 
consiliului băncii confirmă 
examinarea corespunderii 
documentelor aferente proceselor 
respective.  
Ca urmare, semnarea de către 
preşedintele consiliului băncii a 
cererii pentru obţinerea aprobării 
prealabile privind deschiderea 
filialei, reprezentanţei este oportună. 
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