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Enterprise analysis is the strategic part of the bank’s monitoring. It includes: developing strategic goals and a strategic 

plan to get there, understanding and developing the business achitecture, selecting the right solution approaches for projects 
and developing their business cases, and initiating projects and making sure they deliver value to the bank. All of these 
things are strategic activities that bookend the bank’s monitoring. 

 
 
Conform art.3 lit.f) din Legea instituţiilor financiare, nr.550-XIII din 21.07.1995 [1], prin bancă se înţelege 

„instituţie financiară care acceptă de la persoane fizice sau juridice depozite sau echivalente ale acestora, 
transferabile prin diferite instrumente de plată, şi care utilizează aceste mijloace total sau parţial pentru a acorda 
credite sau a face investiţii pe propriul cont şi risc”. Această definiţie se axează, în principal, pe ideea că băncile 
reprezintă persoane juridice autorizate, punându-se astfel accentul pe condiţia sine qua non a autorizării aces-
tora de către Banca Naţională a Moldovei, autorizaţie în a cărei absenţă băncile nu îşi pot desfăşura activitatea. 

O altă definiţie a băncii întâlnită în literatura de specialitate, pe care o considerăm şi cea mai completă, 
este cea formulată de profesorul Costin C. Kriţescu, conform căreia banca este „o instituţie financiară, ale 
cărei funcţii principale sunt: (1) atragerea mijloacelor băneşti temporar disponibile ale clienţilor în conturile 
deschise acestora; (2) acordarea de credite pe diferite termene; (3) efectuarea de viramente între conturile 
clienţilor şi de transferuri în conturile deschise la alte bănci; (4) emiterea de instrumente de credit şi efectuarea 
de tranzacţii cu asemenea instrumente; (5) vânzarea-cumpărarea de valută şi alte operaţiuni valutare” [2]. Se 
observă, astfel, că, pentru a defini băncile, autorul apelează la o enumerare a celor mai importante funcţii şi 
categorii de operaţiuni caracteristice acestor instituţii. 

Aceeaşi modalitate de definire prin enumerare exemplificativă o întâlnim şi în lucrări din dreptul francez: 
„banca este acea instituţie publică sau privată care facilitează plăţile întreprinderilor şi ale particularilor, 
primeşte şi împrumută fonduri şi girează mijloace de plată”, sau în sistemul de drept common-law: „băncile 
sunt acele organizaţii care primesc depozite, acordă credite, plătesc cecuri şi prestează alte servicii specifice 
clienţilor”[4]. Legat de sistemul common-law, trebuie să precizăm că, pentru a fi bancă, o instituţie trebuie să 
îndeplinească cumulativ trei condiţii: să încaseze cecuri pentru clienţi, să plătească cecurile trase de clienţii 
săi şi să ţină conturi curente pentru clienţii săi. 

 Înainte de a trece la definirea sistemului bancar, trebuie observată legătura foarte strânsă ce există între 
aceasta şi cea de aparat bancar. La o analiză mai atentă, observăm că, deşi se face distincţie între sensurile 
celor două noţiuni, acestea sunt complementare, făcând aproape imposibilă analiza lor separată, prin excluderea 
din studiu a uneia dintre ele. Această legătură rezultă chiar din definiţia dată sistemului bancar, conform 
căreia acesta reprezintă „ansamblul operaţiilor şi tranzacţiilor active şi pasive efectuate de aparatul bancar”. 
Aparatul bancar este definit ca fiind „ansamblul diverselor categorii de bănci cu capital autohton sau privat, 
precum şi combinaţii mixte ale acestora, ce îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul unei ţări” [2]. Astfel, se poate 
desprinde concluzia că, în timp ce aparatul bancar reprezintă modul de organizare a băncilor, sistemul bancar 
se referă la operaţiunile realizate de aceste bănci. 

Conform opiniilor exprimate în literatura de specialitate, rolul băncilor este, dacă nu unic, cel puţin special, 
în comparaţie cu alţi agenţi economici din sectorul real sau financiar, dezvoltarea bancară asigurând, în ultimă 
instanţă, structura necesară funcţionării economiei de piaţă. 

Băncile, datorită „calităţii lor de intermediar principal în relaţia economii-investiţii, relaţie hotărâtoare în 
creşterea economică”, reprezintă o categorie aparte de instituţii financiare, care asigură lichiditate şi servicii 
de plăţi, formează o modalitate de transmisie a politicii monetare şi exercită disciplină financiară asupra 
debitorilor. Procesul de intermediere bancară influenţează în mod decisiv dezvoltarea economică a unei ţări 
prin faptul că băncile mobilizează o resursă deficitară – capitalul – şi o alocă imparţial pe baza unei analize 
riguroase de credit către cele mai sigure şi eficiente investiţii. În plus, băncile asigură disciplina financiară în 
cadrul unei economii, întrucât ele trebuie să se asigure că îşi vor recupera resursele financiare împrumutate, 
cu un randament adecvat. Prin urmare, băncile vor ierarhiza proiectele de investiţii în funcţie de randament şi 
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risc şi vor monitoriza modul de utilizare a fondurilor împrumutate. Astfel, prin intermediul unei activităţi efi-
ciente şi sănătoase, băncile impun disciplina financiară la scara întregii economii. Toate aceste funcţii explică 
de ce băncile sunt supuse unui grad mai ridicat de reglementare şi supraveghere decât în cazul celorlalte insti-
tuţii din cadrul economiei. 

Gradul în care un sistem bancar sprijină dezvoltarea economică a unei ţări depinde însă în mare măsură de 
„starea de sănătate” a acestuia; slăbiciunile sectorului bancar pot compromite funcţia lui fundamentală de 
intermediar financiar, pot afecta eficacitatea politicii monetare stabilite de banca centrală şi pot genera impor-
tante costuri legate de salvarea băncilor. 

În spaţiul economic în care activează, întreprinderea trebuie să-şi probeze permanent viabilitatea, capacitatea 
de concurenţă şi adaptare, performanţa economico-financiară. Întreprinderea reprezintă o entitate socioeconomică 
de sine stătătoare, cu o structură proprie delimitată în timp şi spaţiu. Pentru a fi viabile şi pentru a putea des-
făşura o activitate continuă în mediul lor instituţional, întreprinderile intră în relaţii de intercondiţionare cu 
factorii existenţi în mediul lor ambiant, fiind susţinute în demersul economic de clienţi, furnizori, forţa de 
muncă, bănci, instituţii guvernamentale şi bugetare etc., cu intenţia declarată să demonstreze că sunt capabile 
să desfăşoare o activitate eficientă. 

Problema gestionării şi administrării întreprinderii, indiferent de obiectul de activitate şi de scopul propus, 
este complexă. Aprecierea diferenţelor de performanţă depinde de natura întreprinderii şi de sistemul instru-
mentelor utilizate în gestionarea patrimoniului, ceea ce presupune în mod necesar existenţa analizei pentru 
cunoaşterea stării economice şi financiare a acestora, pe de o parte, iar, pe de altă parte, fundamentarea deci-
ziilor şi urmărirea realizării acestora. 

Analiza reprezintă o metodă de cercetare care constă în descompunerea sau în desfacerea unui întreg (obiect, 
fenomen sau proces) în elementele sale componente, procedându-se la identificarea factorilor, cauzelor şi 
condiţiilor care l-au generat şi, respectiv, influenţat. 

Analiza economico-financiară reprezintă un ansamblu de concepte, metode, tehnici, procedee şi instru-
mente care asigură tratarea informaţiilor interne şi externe, în vederea formulării unor aprecieri pertinente 
referitoare la situaţia economico-financiară a unui agent economic, la identificarea factorilor, cauzelor şi 
condiţiilor care au determinat-o, precum şi a rezervelor interne de îmbunătăţire a acesteia, din punctul de 
vedere al utilizării eficiente a resurselor umane, materiale şi financiare. 

În decursul timpului, elementele definitorii ale cadrului conceptual-metodologic al analizei economico-
financiare au cunoscut o evoluţie impresionantă, începând cu revoluţia industrială până în prezent. „Îmbogăţirea” 
treptată a patrimoniului analizei economico-financiare s-a realizat prin intermediul unor autori de marcă, ca: 
Charles Babbage, Frederic Taylor, Frank şi Lilien Gilbert, H.B. Maynard, Pierre Conso, Gerard Charreux,  
E. Cohen, Ph. Avare, G. Legros ş.a. 

Suportul dezvoltării analizei economico-financiare din ultimele trei decenii l-a constituit activitatea eco-
nomico-financiară concretă, al cărei principal pivot este întreprinderea. 

Băncile sunt o categorie de utilizatori ai informaţiilor furnizate de analiza economico-financiară interesată 
în mod primordial de monitorizarea capacităţii de plată şi de gradul de îndatorare a firmei. Deşi sunt ţări în 
care băncile au tendinţa de a nu juca un rol activ în managementul întreprinderii (de exemplu, Marea Britanie), 
băncile din Europa Continentală, inclusiv cele din România, „au în mod tradiţional un rol proactiv”. Una dintre 
explicaţii pentru această diferenţă provine din gradul de finanţare a economiei cu capital bancar. În situaţia în 
care banca a furnizat o mare parte din capitalul unei companii, este normal să urmărească şi să se implice în 
performanţele managementului, având ca bază pentru apreciere şi decizie profilul financiar al ramurii din 
care face parte întreprinderea. 

Analiza economico-financiară presupune respectarea unui şir de principii:  
• Principiul veridicităţii. Conform acestui principiu, rapoartele financiare şi alte documente prezentate 

de agentul economic la bancă spre examinare trebuie să conţină date veridice, informaţii utile pentru 
bancă. Numai în acest caz documentele prezentate vor reflecta situaţia financiară reală la întreprindere.  

• Principiul continuităţii, accesibilităţii şi completivităţii (transparenţei) informaţiei. Acest principiu 
are la bază faptul că întreprinderea a funcţionat, funcţionează şi va continua să funcţioneze, în acest 
timp a perfectat, perfectează şi va perfecta rapoartele financiare. Reieşind din presupunerile date, banca 
va avea acces la informaţia ce se conţine în rapoartele financiare perfectate de agentul economic, care, 
totodată, trebuie să reflecte la maximum complet desfăşurarea activităţii (viaţa) economico-financiare 
a întreprinderii examinate.  
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• Principiul comparabilităţii. Banca trebuie să aibă posibilitatea de a compara rapoartele financiare 
atât ale unei singure întreprinderi pentru diferite perioade de gestiune, pentru a identifica tendinţele 
situaţiei economico-financiare şi a rezultatelor activităţii acesteia, cât şi a altor întreprinderi, pentru a 
aprecia comparativ situaţia economico-financiară a acestor întreprinderi.  

• Principiul oportunităţii. În cazul reţinerii perfectării şi prezentării rapoartelor financiare, informaţia 
ce se conţine în rapoartele date poate să piardă parţial din importanţă; cu alte cuvinte, dacă prezentarea 
rapoartelor se amână, până ce toate aspectele vor fi cunoscute, chiar şi o informaţie extrem de veridică şi 
adecvată poate aduce un folos neînsemnat, deoarece deseori banca este nevoită să primească decizia anti-
cipat. Reieşind din acest fapt, banca trebuie să tindă spre obţinerea bilanţului atât oportun, cât şi veridic.  

La baza analizei economico-financiare calitative va sta presupunerea că clientul va prezenta la timp toate 
documentele necesare, conform formelor aprobate de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova şi în confor-
mitate cu toate cerinţele băncii.  

Scopul analizei este de a aprecia activitatea întreprinderii şi de a determina suma şi termenul creditului 
reieşind din starea efectivă a acestei activităţi. Întreaga analiză se efectuează în baza informaţiei privind situ-
aţia economico-financiară din trecut a întreprinderii şi proiecţiile financiare prezentate de solicitantul de credit.  

Analiza financiară este necesară lucrătorilor băncii implicaţi în examinarea cererii de credit şi în luarea 
deciziei privind aprobarea finanţării proiectelor purtătoare de riscuri creditare. Analiza financiară urmează a 
fi aplicată şi la executarea rapoartelor de monitorizare a situaţiei economico-financiare a împrumutatului. 

 În concluzie putem spune că analiza financiară ca metodă de monitoring în sistemul bancar este efectuată 
în scopul evaluării economico-financiare a proiectelor generatoare de riscuri creditare de către bancă. Proiectul 
generator de riscuri creditare include proiecte de creditare a activităţii curente şi de investiţii ale agenţilor eco-
nomici, proiecte de investiţii, operaţiunile REPO, alte proiecte ce ar putea genera riscuri creditare pentru bancă.  
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