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REZUMAT 

Domeniul bancar este afectat în permanență de o multitudine de riscuri, care periclitează stabilitatea și performanțele 

aistuia. Multiplicarea, diversificarea și intensificarea continuă a riscurilor bancare accentuează necesitatea definirii, 

identificării, analizei și gestiunii acestor fenomene, procesul dat având o incidență majoră asupra stabilității sistemelor 

bancare naționale și a echilibrului financiar mondial. Eforturile depuse în acest scop trebuie să mențină stabilitatea 

sistemelor financiar-bancare, caracterizată de lipsa dezechilibrelor majore, care ar putea duce la crize financiare sistemice, 
la incapacitatea instituțiilor financiare de a efectua operațiuni financiare, sau la prăbușirea piețelor financiare.  
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SUMMARY 
The banking sector is constantly affected by a multitude of risks, which jeopardize its stability and performance. The 

multiplication, diversification and continuous intensification of banking risks emphasizes the need to define, identify, 

analyze and manage these phenomena, this process having a major impact on the stability of national banking systems 

and global financial balance. Efforts to this end must maintain the stability of financial-banking systems, characterized 

by a lack of major imbalances, which could lead to systemic financial crises, the inability of financial institutions to 

conduct financial operations, or the collapse of financial markets. 
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Introducere. Integrarea europeană a Republicii 

Moldova, o prerogativă de importanță majoră, presupune 

o precondiție de bază și anume - consolidarea sistemului

economic național. Numai o economie competitivă, cu o 
infrastructură modernă, resurse umane cu un înalt nivel 

de educație și calificare, un mediu de afaceri prietenos 

într-o economie stabilă, sub o guvernare competentă, 

responsabilă și onestă, pot asigura atingerea acestui 

obiectiv.  

Aceste lucruri sunt imposibil de realizat fără un 

sistem financiar-bancar solid. Problemele pornesc de la 

faptul că în anul 2015, sistemul bancar moldovenesc a 

cunoscut cea mai instabilă perioadă din istoria Republicii 

Moldova. Este vorba de dispariția unui miliard USD de 

la Banca de Economii, UniBank și Banca Socială, 
instituții financiare care au rămas ulterior fără licență. 

Frauda bancară se face parțial responsabilă de 

deprecierea leului, ratele înalte la dobânzi și creșterea 

prețurilor.  

Deteriorarea situației economice afectează calitatea 

activelor și generează noi provocări pentru instituțiile 

financiare. Totodată, volatilitatea pieței valutare și 

încrederea scăzută în instituțiile financiare, determină 

reducerea depozitelor și, în cazul prelungirii acestei 

tendințe, se va crea un risc sporit pentru stabilitatea 

sectorului bancar din Republica Moldova. 

Rezultate și discuții. 
Specificul riscurilor financiare este determinat, 

astfel, de activitatea specifică a organizațiilor în diferite 

domenii economice. 

Riscurile bancare reprezintă o listă de amenințări 

reale a pierderilor financiare semnificative sub formă de 

venituri scăzute, creșteri nejustificate a costurilor, 

reduceri ai capitalului și a profiturilor, pierderea 

capacității de plată, ca urmare a impactului factorilor 

interni și externi asupra activității entității economice 

(organizației bancare) [2].  

Riscurile bancare sunt multiple și diverse, se 
manifestă specific și spontan. Evidența, urmărirea și 

controlul acestora reprezintă sarcini majore ale 

managementului bancar. 

Conceptul de risc bancar poate fi definit ca: 

"probabilitatea de producere a unui fenomen cu efecte 

nedorite asupra activității bancare".  

Riscurile bancare reprezintă evenimente cu 

consecințe negative, astfel se pot înregistra diminuări ale 



73 
 

profitului sau chiar pierderi, ce vor periclita întreaga 

funcționalitate a instituțiilor bancare.  

Riscurile bancare pot fi  considerate un complex de 

evenimente cu consecințe adverse pentru bancă, de cele 

mai multe ori independente, prin faptul că pot avea cauze 

comune sau prin faptul că producerea unuia poate genera 

în lanț și alte evenimente nedorite.  

În literatura de specialitate putem găsi următoarea 
structurare a categoriilor de risc bancar existente conform 

următoarelor criterii[3]: 

I. Din punct de vedere al dependenței factorilor 

generatori de risc: 

1. banca are rol determinant în formarea și 

controlul categoriei respective de risc: riscul de credit; 

riscul ratei dobânzii; riscul solvabilității; riscul 

lichidității. 

2. banca este influențată de categoriile respective 

de risc, pe care doar le monitorizează: riscul valutar; 

riscul de țară și de bancă. 

II. Din punct de vedere al importanței, principalele 
categorii ale riscului bancar sunt: riscul de credit; riscul 

ratei dobânzii; riscul lichidității; riscul de capital sau al 

solvabilității; riscul valutar; 

riscul   de   țară;   riscul   de  bancă/partener;   riscul   de 

strategie; riscul de decontare; riscul de operare; riscul 

resurselor umane; riscul datorat reglementărilor bancare. 

      III. Din punct de vedere al încadrării în bilanț: 

1. bilanțier: 

riscul   ratei  dobânzii;  riscul  lichidității;  riscul 

solvabilității; riscul valutar; riscul de țară;  riscul de 

bancă/partener; riscul de decontare; 
2. extra-bilanțier: 

contracte   la   termen;   acreditive; F.R.A. (Forward Rate 

Agreement); Futures; Options; Fraptions; 

IV. Alte 

categorii  de  risc:   riscul  de  strategie;  riscul  de 

investiție; riscul concurenței. 

Totalitatea riscurilor bancare mai poate fi departajată 

și prin natura producerii acestora: 

1. Riscurile externe – sunt riscurile legate de 

situația din domeniul economic sau sectorul politic: 

stagnarea în economie, politica financiară greșită a 
statului. Ca rezultat, clienții băncii pot intra în panică și 

vor dori să-și retragă investițiile; 

2. Riscurile interne – acestea sunt riscurile, a căror 

apariție se datorează activităților instituției de credit în 

sine: performanța slabă a personalului băncii, activitatea 

nesatisfăcătoare a conducerii băncii, alegerea greșită a 

strategiei bancare. 

Riscul de credit este cel mai semnificativ pentru 

întregul sistem, întrucât se infiltrează la nivelul unei 

game mai largi de servicii și expuneri. Banca se expune 

riscului de credit prin activitățile de creditare, activități 

de investiție, emiterea garanțiilor bancare, dețineri în 

conturi curente și plasamente în bănci. 

Riscul de credit ar putea fi definit ca orice posibilitate 

de restanță a rambursării datoriilor și dobânzilor aferente 

la data scadentă. Riscul de credit apare atât în cazul 

obligațiilor bilanțiere, cât și al celor extra-bilanțiere. 
Riscul de credit este prezent în cazul creditării, 

formării portofoliului de valori mobiliare, operațiuni 

interbancare, operații valutare, cauțiuni și garanții etc. 

Riscul de credit reprezintă riscul înregistrării de 

pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate, ca 

urmare a neîndeplinirii de către contrapartidă a 

obligațiilor contractuale. Riscul asociat partenerilor de 

afaceri și riscul de reglementare legală, sunt privite ca 

fiind mai puțin relevante și adeseori ca fiind subordonate 

riscului de creditare, motiv pentru care în evaluarea lor 

sunt folosite procedurile standard de gestiune a riscului 

de creditare. 
Riscul de creditare depinde de calitatea portofoliului 

de credite al băncii. Specific Republicii Moldova, putem 

evidenția trei particularități ale riscului de creditare: 

riscul de fraudă, riscul pentru creditele externe, riscul 

neplății pentru împrumuturile interne. 

Frauda este una din cele mai răspândite cauze a 

neplăților din sistemul bancar autohton. Ne referim la 

acordarea creditelor firmelor, în care sunt interesați 

acționarii, ca proprietari ai băncii, precum și creditele 

acordate rudelor, prietenilor, partenerilor de afaceri, fără 

o acoperire adecvată și fără o analiză suficientă a 
credibilității debitorului. 

Orice credit este un risc dublu, care presupune nu 

numai posibila insolvabilitate a debitorului, dar și 

pierderile statistice în formă de dobândă, dividende și 

valoare adăugată. Gestiunea riscurilor creditare 

presupune competență la alegerea clienților, capacitatea 

de a refuza unele operațiuni și acceptarea altora pentru 

obținerea profitului. 

În contextul economiei de piață, băncile din Moldova 

au scopul de a obține un profit financiar maxim.  Prin 

urmare, managementul riscului bancar ar trebui să se 
bazeze pe dezvoltarea politicilor și a procedurilor de 

credit, pe o bună gestionare a portofoliilor financiare, pe 

un control eficient al resurselor de credit, precum și pe 

formarea profesională a lucrătorilor din domeniu. 

Asupra riscurilor enumerate se suprapun și costurile 

suplimentare cauzate de politica monetară. 

 Această situație este demonstrată și de dinamica 

structurii portofoliului de credite pe sectorul bancar al 

RM, prezentată în tabelul 1.

 

Tabelul 1. Structura portofoliului de credite pe sectorul bancar al RM 

Denumirea indicatorilor 
2018 
 

2019 2020 

Persoanelor juridice rezidente, inclusiv 

persoanelor fizice care practica activitate de 

întreprinzător sau alt tip de activitate, lei 

25300387771 26199768873 28873623573 

Persoanelor juridice nerezidente, inclusiv 

persoanelor fizice care practica activitate de 

întreprinzător sau alt tip de activitate, lei 

166167722 171176231 523315249 
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Persoanelor fizice rezidente, lei 9971460322 13,993,403,754 16246566757 

Persoanelor fizice nerezidente, lei 14734332 11116023 5699933 

Total, lei 35452750147 40375464881 45649205512 

Sursa: www.bnm.org/ 

 

Din tabelul 1 este evident că portofoliul de credite 

acordat de băncile comerciale din RM a crescut stabil în 

perioada analizată. 

Republica Moldova a rămas fără finanțare externă în 

condițiile în care donatorii și-au suspendat deciziile de 

creditare ca urmare a neregulilor din sistemul bancar. În 

această situația, deficitul bugetului de stat a rămas 

neacoperit, iar autoritățile sunt nevoite să se împrumute 

de pe intern de la băncile comerciale.  

Potrivit statisticilor oficiale, ratele valorilor mobiliare 

de stat (VMS) sunt ridicate ca urmare a politicii monetare 

restrictive a BNM, dar care totuși înregistrează un trend 

descrescător în ultimii ani (tabelul 2).

 

Tabelul 2. Ratele medii ponderate ale dobânzii la VMS în RM (piața primară) 

Perioada Bonuri de trezorerie VMS cu scadență 

până la un an 

Obligațiuni de 

stat 

91 zile 182 zile 364 zile 2 ani 3 ani 

Rata 

efectivă 

Rata 

nomina

lă 

Rata 

efectivă 

Rata 

nomina

lă 

Rata 

efectivă 

Rata 

nomina

lă 

Rata 

efectivă 

Rata 

nomina

lă 

Rata 

efectivă 

Rata 

efectiv

ă 

Ian. 2018 5.01 4.92 5.82 5.74 5.81 5.81 5.64 5.60 6.59 6.92 

Ian. 2019 4.84 4.75 6.17 6.07 6.66 6.66 6.14 6.09 6.40 6.76 

Ian. 2020 4.47 4.40 5.69 5.62 5.90 5.90 5.62 5.57 6.21 6.40 

Ian. 2021 3.42 3.37 4.98 4.92 5.48 5.48 4.94 4.90 5.53 5.94 

Sursa: www.bnm.org/ 

 

Astfel, din analiza tabelului 2, este evident că ratele 

VMS pentru perioada ianuarie 2018 – ianuarie 2021, 

înregistrează un trend descrescător constant.  

În condițiile politicii monetare restrictive și a 

economiei care a intrat în criză, bancherii și-au redus 
finanțările către business, or ratele înalte la VMS atrag 

băncile să-și plaseze banii în bonuri de trezorerie ca 

urmare a investițiilor cu un grad de risc scăzut. Astfel, 

băncile moldovenești împrumută statul și fac profituri 

mari din dobânzile ridicate la valorile mobiliare de stat. 

Acest lucru se observă din cererea crescândă a băncilor 

pentru VMS. 

În aceste condiții, obiectivul principal al băncilor 

comerciale este administrarea prudentă a riscurilor în 

condițiile desfășurării unei activități sănătoase astfel 

încât să prevină impactul negativ  pe care factorii interni 
sau externi îl pot avea asupra activității sale, ducând la 

nerealizarea scopurilor, la producerea unor pierderi 

neplanificate sau producerea unor efecte negative.  

În calitate de exemplu, vom folosi practica de 

activitate a băncii comerciale "Energbank" SA, creată la 

16 ianuarie, 1997. Capitalul statutar al băncii este de 100 

000 000 lei (2 000 000 acțiuni - nominal 50 lei). 

Banca este unul din fondatorii societății interbancare 

de garantare a creditelor "Garantinvest", a biroului 

istoriilor creditare "Biroul de credit", Fondului de 

garantare a depozitelor în sistemul bancar al Republicii 

Moldova, membru al Bursei de valori a Moldovei și a 
Depozitarului Național, Participant profesionist pe piața 

valorilor mobiliare, membru al Asociației băncilor din 

Moldova, membru asociat al sistemului internațional de 

plăti "VISA" Int. și "Master Card"  Int.   

Administrarea riscurilor semnificative în cadrul 

acestei instituții se realizează pornind de la următoarele 

principii, prin aplicarea cărora Banca urmărește 

asigurarea unui profil de risc mediu[5]: 

 identificarea, evaluarea, monitorizarea și 

controlul riscurilor, inclusiv pentru activitățile 

externalizate, conform procedurilor și politicilor stabilite; 

 transparența procesului de administrare a 

riscurilor, care presupune disponibilitatea informației 
complete, obiective și fiabile; 

 menținerea unui sistem de raportare 

corespunzător expunerilor la risc; 

 menținerea limitelor corespunzătoare privind 

expuneri la riscuri, în conformitate cu mărimea, 

complexitatea, performanțele financiare ale băncii; 

 separarea corespunzătoare a atribuțiilor în 

cadrul procesului de administrare a riscurilor 

semnificative, pentru evitarea potențialelor conflicte de 

interese între participanți la procesele de executare, 

control și evidența operațiunilor supuse riscurilor; 

 monitorizarea permanentă a respectării 

procedurilor stabilite pentru administrarea riscurilor și 

soluționarea operativă a deficiențelor constatate; 

 revizuirea periodică/ajustarea actelor normative 

interne privind administrarea riscurilor; 

 monitorizarea și încadrarea în profilul de risc 

ales, analiza tendințelor și revizuirea rezultatelor actuale 

în raport cu evaluările anterioare; 

 monitorizarea continuă a conformității cu 

legislația în vigoare. 

Un element esențial al funcționalității sistemului 
bancar îl reprezintă supravegherea financiară prudențială 

și menținerea stabilității financiare.  

În Republica Moldova, BNM (Banca Națională a 

Moldovei) este autoritatea care supraveghează aspectele 

legale ale operațiunilor și riscurilor instituțiilor 

individuale și care trebuie să contribuie la menținerea 

stabilității sistemului bancar și instituțiilor financiare 

supravegheate.  

http://www.bnm.org/
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Stabilitatea financiară se menține prin reglementarea 

riscurilor actuale și potențiale, implementarea unor 

instrumente macroprudențiale pentru a nu admite 

acumularea riscurilor sistemice și asigurarea încrederii 

populației în sistemul financiar. 

Rolul BNM în menținerea stabilității financiare este 

unul de importanță majoră, ca urmare a ponderii 

semnificative deținute de sectorul bancar în sistemul 
financiar. 

În cadrul BNM atribuțiile aferente stabilității 

financiare sunt exercitate prin reglementările și 

supravegherea prudențială, supravegherea funcționării 

sistemelor de plăți, precum și prin stabilirea 

instrumentelor de politică macroprudențială și 

identificarea societăților de importanță sistemică.  

Acestea au menirea de a preveni acumularea excesivă 

a riscurilor sistemice de natură ciclică sau structurală care 

pot duce la distorsiuni semnificative în funcționarea 

sistemului financiar. 

Monitorizarea stabilității financiare are loc în baza 
identificării riscurilor și vulnerabilităților atât la nivel 

individual cât și la nivel de sistem, întru determinarea 

impactului sistemic al instituțiilor aflate sub 

supravegherea BNM. 

Pe lângă BNM, un rol aparte în menținerea stabilității 

financiare îi revine Comitetului Național de Stabilitate 

Financiară (CNSF) și Fondului de Garantare a 

Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDSB). 

De facto, realitatea înregistrată în ultimii ani este alta, 

iar aceste lacune în management au dus la situația de 

criză a sistemului bancar autohton. Lichidarea a trei bănci 
insolvabile din țară este o consecință a mai multor 

deficiențe a procesului de supraveghere a stabilității 

financiare. Iar situația în sectorul bancar s-a dovedit a fi 

pe departe stabilă și transparentă. 

Concluzii. Băncile reprezintă un element de bază al 

sistemului economic național. Acest lucru se datorează 

faptului că ele joacă un rol fundamental în asigurare 

funcționalității acestuia. 

Diversitatea riscurilor cu care se poate confrunta 

sistemul bancar, precum și multitudinea situațiilor care 

generează riscuri, solicit eforturi considerabile în 
procesul de clasificare și evaluare a acestora.  

Problematica stabilității financiare este extrem de 

vastă, ea poate cuprinde o multitudine de factori de natură 

financiară, economică, socială, etică, tehnologică și 

umană, care prin asociere pot influența operațiunile 

financiare la nivelul unei economii naționale sau a unei 

regiuni care cuprinde mai multe state. 

Crizele sistemelor bancare reprezintă o amenințare 

pentru întreaga economie, iar identificarea și 

implementarea soluțiilor pentru atenuarea efectelor 

acestora reprezintă o necesitate demonstrată. Șocul crizei 

bancare se amplifică în întreaga economie prin afectarea 
mecanismului de creditare. 

Băncile pot gestiona cu succes riscurile bancare doar 

dacă recunosc rolul strategic al gestiunii riscurilor, dacă 

folosesc analiza si gestiunea în vederea creșterii 

eficientei, dacă adoptă măsuri precise de adaptare a 

performanței la risc și, dacă vor crea mecanisme de 

raportare a performanței în funcție de risc, pentru a se 

asigura că investitorii înțeleg impactul gestiunii riscului 

asupra valorii instituției bancare. 

Continuarea procesului de reforme instituționale și 

aliniere la standardele internaționale este esențială 
pentru promovarea unui sector financiar-bancar sigur, 

stabil și transparent în Republica Moldova.
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