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scăzute. Preţul acţiunilor creşte sau scade în funcţie de 
modificarea ratei dobânzii. Rata scăzută a dobânzii indică 
cererea mică de capital, creşterea lichidităţilor şi, respectiv, 
micşorarea preţului acţiunii şi viceversa. Rata dobânzii 
predominante depinde de situaţia economică la momentul 
evaluării. În procesul de adoptare a deciziei investiţionale 
este importantă şi prima de risc. Acest indicator (risk 
premium) reprezintă rentabilitatea suplimentară, cerută de 
către investitor pentru un anumit grad de risc asociat unui 
activ anumit. Aceasta este adesea influenţată de evaluarea 
globală a riscului de ţară, realizată de agenţiile 
internaţionale de rating, de nivelul ratei inflaţiei 
(comparativ cu cel al partenerilor de comerţ exterior), de 
nivelul şi dinamica deficitului de cont curent şi a datoriei 
externe etc. 

Astfel, putem menţiona că valoarea unei afaceri, 
indiferent de modelul utilizat în procesul de evaluare, 
poate fi afectată atât de specificul de activitate al acesteia, 
cât şi de conjunctura pieţei şi a economiei în general. 

 

rate changes. Low interest rate shows lower capital 
demand, increasing liquidity and assets price 
diminishing and vice versa. The prevailing interest rate 
depends on the economic situation at the time of 
evaluation. In the process of investment decision 
adopting an important role plays the risk premium. This 
indicator (risk premium) represents the additional 
return required by investors for a certain degree of risk 
associated with a particular asset. It is often influenced 
by global country risk valuation made by international 
rating agencies, by the inflation rate (compared to that 
of foreign trade partners), by the level and dynamics of 
current account deficit and foreign debt, etc.. 

As a conclusion we can say that the value of a 
business obtained from any valuation model is affected 
by firm specific as well as by market environment or 
economic situation in general. And the value will 
change as new information is revealed. 
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ASIGURAREA STABILITĂŢII 
SISTEMULUI BANCAR DIN 
REPUBLICA MOLDOVA ÎN 

CONDIŢIILE ACTUALE 
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Importanţa stabilităţii sistemului bancar este mult 

mai vizibilă în condiţiile instabilităţii financiare, iar 
imperfecţiunile sistemului financiar, vulnerabilitatea 
băncilor la schimbările mediului economic şi crizele 
bancare constituie factorii principali ce determină organele 
de supraveghere bancară să întreprindă măsuri privind 
asigurarea stabilităţii bancare. 

 
Stabilitatea şi siguranţa sistemului bancar reprezintă o 

importanţă majoră pentru protejarea intereselor deponenţilor 
şi asigurarea continuităţii intermedierii activităţii financiare 
şi a prestării serviciilor bancare sigure agenţilor din diverse 
ramuri ale economiei naţionale. Măsurile întreprinse în 
vederea realizării şi menţinerii stabilităţii sistemului bancar, 

INSURANCE OF BANKING 
SYSTEM STABILITY IN THE 
REPUBLIC OF MOLDOVA IN 

CURRENT CONDITIONS 
 

Assoc. Prof. PhD Larisa MISTREAN, AESM
 
The importance of banking system stability is 

more visible in terms of financial instability and 
imperfections in the financial system, banks' 
vulnerability to changes in economic and banking 
crises are the main factors that determine the bank 
supervisors to take measures to ensure bank stability.  

 
Stability and safety of the banking system is 

crucial in order to protect the interests of depositors 
and ensure business continuity of financial 
intermediation and to provide good quality services 
for agents from various branches of national 
economy. Measures taken to achieve and maintain 
stability of the banking system also contribute for 
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de asemenea, contribuie la crearea premiselor necesare 
pentru atragerea investiţiilor în sistemul bancar şi 
acumularea mijloacelor băneşti temporar libere, fapt ce 
favorizează dezvoltarea economică a ţării. 

Creşterea puternică a pieţei bancare autohtone sub 
aspectul volumului şi complexităţii tranzacţiilor desfăşurate 
a impus îmbunătăţirea permanentă a procesului de 
supraveghere, monitorizarea sistemului bancar axându-se cu 
preponderenţă pe analiza riscurilor pe care le implică, direct 
sau indirect, activitatea bancară. Au fost dezvoltate, astfel, 
metode de analiză şi cuantificare vizând nu numai 
performanţele financiare ale băncilor, ci şi corelarea 
profilului lor de risc cu aptitudinile de gestionare a riscurilor. 

Chiar dacă rolul de asigurare a stabilităţii financiare 
nu este expres prevăzut de legislaţie sau de actele normative 
ale statului, banca centrală este percepută de public ca fiind 
instituţia care îşi îndreaptă eforturile spre sporirea siguranţei 
sistemului bancar şi menţinerea stabilităţii financiare.  

Banca centrală are două atribuţii ce ţin de obiectivul 
de stabilitate financiară: prevenirea instabilităţilor şi 
managementul consecinţelor acestora. Analiza lunară a 
stabilităţii sistemului bancar, efectuată pe baza unui set de 
indicatori economico-financiari şi de prudenţă bancară, a 
fost completată cu o evaluare trimestrială a vulnerabilităţilor 
sistemului la potenţialele riscuri de creditare, valutar şi de 
dobândă, pe baza unui model de simulare a răspunsului la 
condiţiile extreme (stress test). 

De asemenea, trebuie menţionat faptul că procesul de 
supraveghere prudenţială este favorizat de existenţa unui 
cadru legislativ adecvat, care reglementează organizarea 
întregii activităţi a băncilor în conformitate cu regulile unei 
practici bancare prudente şi sănătoase. 

Principala caracteristică a sistemului bancar din 
Republica Moldova rămâne concentrarea acestuia într-un 
număr mic de bănci, în top-5 fiind încadrate BC „Moldova 
Agroindbank” SA, BC „Victoriabank” SA, BC 
„Moldindconbank” SA, „Banca de Economii” SA, BC 
„EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca” SA ce domină 
piaţa. Activele celor cinci bănci, care au cele mai mari 
active, constituie 69,2% din totalul activelor. Totuşi, intrarea 
pe piaţa autohtonă a unor bănci străine de renume şi 
asanarea sectorului bancar au declanşat o concurenţă 
puternică între operatorii bancari. În acest context, ultimii ani 
au marcat un nou trend, cotele de piaţă deţinute de băncile 
naţionale diminuându-se în favoarea segmentului străin. 
Cota investiţiilor străine în capitalul băncilor a constituit 77,0 
la sută, fiind cu 0,6 p.p. mai mică în comparaţie cu sfârşitul 
anului 2009, ca urmare a majorării capitalului social din 
contul investiţiilor acţionarilor rezidenţi. 

Se apreciază că, odată cu maturizarea pieţei, nivelul 
de concentrare se va modifica, accentuarea concurenţei 
impunând schimbări în strategia băncilor mici şi mijlocii, 
eventuale fuziuni sau achiziţii, astfel încât acestea să-şi 
majoreze în mod rezonabil capitalul, fără şocuri majore. O 
alternativă pentru menţinerea viabilităţii acestor bănci o 
constituie concentrarea pe produse specializate sau pe 
anumite segmente ale clientelei. 

Aceste tendinţe favorabile au fost evidenţiate şi de 

creating the necessary preconditions for attracting 
investment in the banking system, which promotes 
the country's economic development.  

The strong growth in the local banking 
market in terms of volume and complexity of 
undertaken transactions, imposes a continuous 
improvement for the monitoring process, which is 
focused mainly on the analysis of the risks 
involved, directly or indirectly, in banking activity. 
There have been developed such methods of 
analysis and measurement of financial performance 
covering not only banks, but also their risk profile 
and correlation with risk management skills.  

Even if the role of maintaining the financial 
stability is not provided by legislation or, the 
central bank is perceived by the public as the 
institution that is taking steps to increase security 
of the banking system and financial stability.  

The central bank has two functions related to 
financial stability: preventing and managing the 
consequences of financial instability. The analysis 
of banking system stability is performed monthly 
on a set of economic and financial indicators that is 
completed with a quarterly assessment of system 
vulnerabilities to potential credit risk, interest rate 
and based on a simulation model of the response in 
extreme conditions (stress test).  

It should also be noted that the supervisory 
review process is facilitated by the existence of an 
appropriate legislative framework governing the 
organization of all banks activities in accordance 
with the rules of a prudent and healthy banking 
activity.  

The main feature of Moldova's banking 
system remains the way it is concentrated, a small 
number of banks, the 5 dominating banks on the 
market: BC „Moldova Agroindbank” SA, BC 
„Victoriabank” SA, BC „Moldindconbank” SA, 
„Banca de Economii” SA, BC „EXIMBANK – 
Gruppo Veneto Banca” S.A. The assets of the 5 
largest banks are 69,2% in total assets. However, 
the entry of reputable foreign banks on the local 
market and draining the banking sector sparked 
strong competition between banking operators. In 
this context, recent years have seen a new trend, 
the market share held by local banks have 
decreased in favor for the foreign segment. The 
share of foreign investment in banks capital was 
77.0%, with 0.6 p. p. lower compared with the end 
of 2009, because of the increasing rate of resident 
shareholders investments.  

It is estimated that with the development of 
the market, the concentration will change, the 
increased competition will require changes in 
strategy for small and medium-sized banks, 
possible mergers or acquisitions, so that they can 
reasonably increase their capital without major 
shocks. An alternative to maintaining the viability 
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reprezentanţii Băncii Mondiale, ai Fondului Monetar 
Internaţional, respectiv ai Comisiei Europene în rapoartele 
întocmite cu ocazia misiunilor colective de evaluare a 
sistemului financiar. Evaluarea stabilităţii sistemelor 
financiare (FSAP) are drept scop sprijinirea ţărilor în 
identificarea şi remedierea slăbiciunilor sectorului financiar 
şi sporirea rezistenţei acestuia la şocuri macroeconomice. 
Conform acestor evaluări, sistemul bancar în Republica 
Moldova prezintă o bună capitalizare, dispune de lichiditate 
ridicată şi este bine supravegheat, autoritatea respectivă 
beneficiind de capacitate administrativă corespunzătoare, 
personal calificat şi un management de calitate.  

Capitalul de gradul I, indicatorul financiar 
determinant al solvabilităţii băncilor şi nivelului de 
consolidare a acestora, la situaţia din 31.12.2010 a crescut cu 
5,2 la sută până la 6758.0 mil. lei. Evoluţia în cauză, în 
raport cu descreşterea consemnată în anul 2009 cu 2,8 la 
sută, indică performanţa sistemului în depăşirea crizei. 

Media suficienţei capitalului ponderat la risc pe 
sistem e situată în continuare la un nivel înalt, alcătuind 30,1 
la sută (nivelul minim necesar fiind de 12 la sută). 
Reducerea acestuia cu 2,0 p.p. faţă de sfârşitul anului 2009 
vădeşte o avansare a băncilor în valorificarea potenţialului 
lor de efectuare a operaţiunilor de credit, fără a-şi periclita 
siguranţa financiară. 

Cu toate acestea, pentru sporirea capacităţii băncilor 
de a-şi acoperi pierderile rezultate din activitatea lor 
financiară, în luna mai 2010 BNM impune respectarea 
cerinţei minime faţă de capitalul de gradul I până la 200 mil. 
lei, băncile urmând să se conformeze noilor cerinţe pe 
etape:începând cu 31.12.2011 – 150 mil. lei iar, începând cu 
31.12.2012 – 200 mil.lei şi respectarea cerinţei faţă de 
capitalul social (iniţial) pentru băncile care deja activează în 
mărime de 100 mil.lei cu termen de conformare de până la 
31.12.2010; 

Programul de Evaluare a Sectorului Financiar al 
Băncii Mondiale (PESF) în Moldova a fost destinat 
evaluării stabilităţii sistemului financiar global, nu a 
instituţiilor individuale.  

De asemenea, potrivit evaluării efectuate în cadrul 
acestor misiuni de către specialiştii Băncii Mondiale şi ai 
Fondului Monetar Internaţional, prin modelul stress test, 
sistemul bancar a fost considerat rezistent la potenţialele 
riscuri de piaţă şi de creditare, expunerea la riscul valutar şi 
de dobândă înregistrând un nivel redus în condiţiile în care 
băncile îşi echilibrează poziţia valutară netă, iar rata de 
dobândă practicată la credite este variabilă. 

Criza financiară curentă a reliefat faptul că 
lichiditatea este un factor-cheie al stabilităţii sectorului 
bancar. Modificările propuse de autorităţile bancare 
implementează rezultatele analizei desfăşurate de CEBS 
(Committee of European Banking Supervisors) şi de 
Comitetul de la Basel pentru Supraveghere Bancară în 
scopul dezvoltării de principii sănătoase pentru 
administrarea riscului de lichiditate. 

 

of these banks is the focus on specialized products 
or segments of customers.  

These favorable trends were highlighted by 
representatives of the World Bank, International 
Monetary Fund, and in the European Commission’s 
reports, collected during the evaluation of the 
financial system. Financial Systems Stability 
Assessment (FSSA) aims to assist countries to 
identify and remedy weaknesses in the financial 
sector and increase its resilience to macroeconomic 
shocks. According to these ratings, the banking 
system in Moldova has good capitalization, 
liquidity has increased and is well supervised, 
supervisory authority benefiting from appropriate 
administrative capacity, staff and quality 
management. 

Tier I Capital, the financial indicator 
determining the solvency of banks, at 31.12. 2010 
increased by 5.2% up to 6758.0 million lei. This 
evolution in relation to the decrease recorded in 
2009 with 2.8% indicates the system’s performance 
in overcoming crisis.  

The average risk weighted capital adequacy 
system is still situated at a high level, constituting 
30.1% (the minimum is 12%). The decrease of 2.0 
p. p. towards the end of 2009 shows a progression 
of banks in realizing their potential for carrying out 
credit operations, without jeopardizing their 
financial security.  

However, to increase bank’s capacity to 
cover financial losses resulting from their work in 
May 2010, the NBM enforced minimum capital 
requirement of degree up to 200 million lei, banks 
will comply with new requirements in stages: from 
31.12. 2011 – 150 million lei and from 31.12.2012 
– 200 million lei and the requirement for share 
capital for the banks that are already operating is 
100 million lei, with a compliance term till 
31.12.2010.  

Financial Sector Assessment Program of the 
World Bank (FSAP) in Moldova was designed to 
evaluate the stability of global financial system, not 
of individual institutions.  

Also, according to assessment in these 
missions by the specialists of the World Bank and 
International Monetary Fund for the stress test 
model, the banking system has been considered 
resistant to the potential market and credit risk, 
exposure to exchange rate.  

The current financial crisis highlighted the 
fact that liquidity is a key determinant of banking 
sector stability. Amendments proposed by the 
banking authorities implement the results of 
analysis carried out by CEBS (Committee of 
European Banking Supervisors) and the Basel 
Committee on Banking Supervision to develop 
sound principles for managing liquidity risk. 
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Lichiditatea pe termen lung pe sistemul bancar la 
31.12.2010 (active cu termen mai mare de doi ani/ resurse 
financiare cu termen potenţial de retragere mai mare de doi 
ani <_ 1) a înregistrat un coeficient de 0,7. 

Lichiditatea curentă pe sistem (active lichide, 
exprimate prin numerar, depozite la BNM, hârtii de valoare 
de stat, credite interbancare nete cu termenul de până la o 
lună/total active × 100% >_ 20 la sută) a alcătuit 34,2 la sută. 
Valorile indicatorilor lichidităţii relevă existenţa surselor 
adecvate pentru susţinerea plăţilor aferente obligaţiunilor şi 
determină nivelul redus de vulnerabilitate a băncilor. 

O preocupare majoră a băncii centrale a constituit-o 
analiza riscurilor din activitatea bancară. În acest context, 
BNM, ca autoritate de reglementare şi supraveghere 
bancară, monitorizează îndeaproape băncile şi, în special, 
activitatea de creditare, cu accent asupra structurii şi calităţii 
portofoliului de credite şi a garanţiilor aferente. 

Toate băncile, într-o măsură mai mică sau mai mare, 
îşi asumă riscul de creditare, ceea ce presupune necesitatea 
analizei modului în care evoluează în timp calitatea 
portofoliului de credite, cu impact direct asupra 
profitabilităţii, adecvării capitalului şi încrederii generale, 
inclusiv în banca respectivă.  

Astfel, ponderea creditelor neperformante s-a majorat 
cu 10,4 p.p. în anul 2009 faţă de anul 2008, constituind la 
sfârşitul anului 2009 16,4 la sută. Pe parcursul anului 2010 
s-a îmbunătăţit calitatea portofoliului de credite. Astfel, în 
perioada analizată, ponderea creditelor nefavorabile 
(substandard, dubioase şi compromise) în totalul creditelor 
s-a redus cu 3,1 p.p. faţă de finele anului 2009, constituind 
13.3 la sută la 31.12.2010. 

Totodată, ponderea creditelor nefavorabile în 
capitalul normativ total s-a micşorat respectiv cu 6,6 p.p., 
constituind 49.5 la sută la 31.12.2010. Menţinerea unui ritm 
susţinut al creditării, în condiţiile unei calităţi descendente a 
portofoliului de creditare, impune eforturi susţinute din 
partea băncilor în vederea gestionării acestor riscuri. 

De asemenea, sunt de menţionat eforturile Băncii 
Naţionale a Moldovei întreprinse pe parcursul ultimilor ani 
privind dezvoltarea durabilă a sectorului bancar autohton 
prin perfectarea mecanismului de supraveghere bancară. În 
acest sens, au fost perfecţionate reglementările prudenţiale şi 
metodele de supraveghere ţinând cont de cadrul normativ 
existent, precum şi de standardele general acceptate de 
supraveghere bancară.  

Pe parcursul anului 2008, BNM a realizat un şir de 
acţiuni, menite să consolideze stabilitatea financiară a 
sistemului bancar din republică, să îmbunătăţească 
supravegherea bancară în scopul protejării intereselor 
deponenţilor, precum şi să perfecţioneze reglementările 
prudenţiale în vederea aducerii în concordanţă cu noile 
prevederi ale legislaţiei în vigoare.  

În anul 2009, pentru micşorarea nivelului riscurilor 
aferente expunerilor asumate de către bănci, au fost revizuite 
limitele aferente expunerilor nete asumate de bancă faţă de o 
persoană sau un grup de persoane acţionând în comun (de la 
25,0 la 15,0 la sută din capital), precum şi datoriile nete la 
creditele acordate la zece persoane (de la 50,0 la 30,0 la sută 

Long-term liquidity in the banking system on 
31.12.2010 (assets with maturity over 2 
years/financial resources with maturity over 2 years 
<_ 1) showed a coefficient of 0.7.  

The current liquidity scheme (liquid assets 
cash, NBM deposits, state securities, net 
interbanking credits with due date up to one 
month/total assets x 100% >_ equal 20%) made up 
34.2%. Values reveal the existence of adequate 
liquidity indicators to support payments from bonds 
and determine the vulnerability of small banks.  

A major concern was the central bank's 
analysis of banking risks. In this context, NBM, the 
banking regulatory and supervisory authority, is 
closely monitoring the banks and lending in 
particular, with emphasis on structure and quality 
of credit portfolio and the related guarantees.  

All banks in a greater or lesser extent, assume 
the credit risk, which implies the need to analyze 
how the quality of loan portfolio evolves over time, 
with a direct impact on profitability, capital 
adequacy and overall confidence in the bank.  

Thus, the share of nonperforming loans 
increased by 10.4 p. p in 2009 compared to 2008, 
representing the end of 2009 with 16.4%. During 
2010 the loan portfolio quality has improved. Thus, 
in the analyzed period, the share of bad loans 
(substandard, doubtful and loss) in total loans 
decreased by 3.1 p.p. towards the end of 2009, 
constituting 13.3% at 31.12.2010.  

Also, the share of bad loans in total 
regulatory capital was reduced by 6 p.p. that 
constitutes 49.5% on 31.12.2010. Maintaining a 
steady pace of lending requires sustained efforts by 
banks to manage these risks.  

Also worth mentioning are the National Bank 
efforts undertaken in recent years on sustainable 
development of the local banking sector by issuing 
bank supervisory mechanism. In this regard, have 
been improved prudential regulations and 
supervisory methods taking into account the 
existing legal framework and generally accepted 
standards of banking supervision.  

During 2008 the NBM conducted a series of 
actions aimed for strengthening the financial 
stability of the country's banking system, to 
improve banking supervision in order to protect 
depositors and to improve prudential regulations to 
bring it in line with the new provisions of the 
legislation.  

In 2009, in order to decrease the level of risks 
exposure assumed by banks, were revised the net 
exposures assumed by the bank to a person or a 
group of persons acting together (25.0-15.0% from 
capital) and net debt on loans to ten people (50.0-
30.0% of total loan portfolio).  

In order to minimize risks to people affiliated 
with the bank's exposure, was undertaken to limit 
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din portofoliul total de credite).  
În scopul minimizării riscurilor aferente expunerilor 

băncii faţă de persoanele afiliate, a fost modificată limita 
maximă a expunerilor băncii faţă de o persoană afiliată sau 
un grup de persoane care acţionează în comun (de la 20,0 la 
10,0 la sută din capital).  

Băncile sunt cel mai dezvoltat sector al sistemului 
financiar. Indicatorii cantitativi de stabilitate financiară au 
atins nivele impresionante. Totuşi, acest succes este 
contracarat de deficienţe structurale grave. Acestea includ, în 
special, probleme de conducere generate de rolul crescând al 
statului în sistemul financiar şi de proprietatea obscură atât a 
băncilor, cât şi a clienţilor acestora. Presiunile provocate de 
recenta expansiune a creditelor, afluxul mare al remiterilor 
de fonduri ale lucrătorilor şi presiunile aferente cu privire la 
evaluare, nivelul ridicat al folosirii dolarului ca monedă 
naţională, volatilitatea semnificativă a cursului de schimb, 
inflaţia şi situaţia fiscală nesatisfăcătoare, dacă nu sunt tratate 
în mod corespunzător, pot ameninţa şi ele viitorul sectorului 
financiar. 

Aşadar, asigurarea şi menţinerea stabilităţii şi 
siguranţei sistemului bancar, presupune, în condiţiile unui 
mediu macroeconomic stabil, o reglementare şi 
supraveghere prudenţială corespunzătoare, un management 
eficient al riscurilor caracteristice activităţii instituţiilor 
financiare, un nivel înalt de transparenţă, promovarea 
principiilor de guvernare corporativă, precum şi 
neimplicarea statului în activitatea băncilor etc. 
 

bank exposure to an affiliated person or group of 
persons acting together (20.0-10.0% from capital).  

Banks are the most developed sector of the 
financial system. Quantitative indicators of 
financial stability achieved impressive levels. 
However, this success is offset by serious structural 
weaknesses. These include, in particular 
management problems arising from the increasing 
role of state ownership in the financial system and 
obscure both the banks and their clients. Pressures 
caused by the recent credit expansion, the large 
inflow of workers remittances of funds and related 
pressures on the assessment, using the high dollar 
as their currency, significant exchange rate 
volatility, inflation and weak fiscal situation, if not 
treated properly, can also threaten the future of the 
financial sector.  

So, to achieve and maintain stability and 
security of the banking system, means, in terms of 
a stable macroeconomic environment, an 
appropriate prudential regulation and supervision, 
efficient management of business risks specific to 
financial institutions, high level of transparency, 
promoting the principles of corporate governance 
and non-interference in the work of state banks, 
etc. 
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În perioada de criză, caracterizată prin excese 

şi grave dezechilibre, cauzate de decizii aberante, mulţi 
economişti se aşteaptă la minuni odată cu revenirea la 
standardul de aur în practică. Cu cât mai multe semne 
monetare se depreciază, cu atât mai multe opinii se 
conturează în favoarea revenirii la acest standard. 
Acest articol reflectă viziuni generale cu privire la 
problema revenirii la standardul de aur în funcţionarea 
sistemului monetar actual, principalele sale avantaje şi 
dezavantaje în viziunea suporterilor şi oponenţilor. De 
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Being the time of crisis, with serious excesses 
and imbalances caused by aberrant decisions, many 
economists expect miracles from restoring the gold 
standard in practice. The more monetary signs are 
depreciated, the more opinions are created, which 
advocate the return to this standard. This article 
relates general visions regarding the problem of 
returning to gold standard in the functioning of actual 
monetary system, its main advantages and 
disadvantages in the vision of supporters and 


