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ABSTRACT. The Bureau of the credit history is an important tool for preventing and 
reducing credit risk. The role of the Bureaus of the credit history is to enable creditors to better 
assess applicants' ability to pay. They also represent a solution of development and securing the 
credit market,offering the information about the customer creditworthiness, their behavior in 
business and financial history. 
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ABSTRACT. Biroul de istorie de credit este un instrument important pentru prevenirea şi 

reducerea riscului de credit. Rolul birourile istoriilor de credit este de a permite creditorilor să 
evalueze mai bine capacitatea solicitanţilor de a plăti. Ele reprezintă, de asemenea, o soluţie de 
dezvoltare şi asigurarea a pieţei de credit, acesta oferind informaţii despre bonitatea clientului, 
comportamentul lor în afaceri şi istorie financiară. 
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Introducere. Caracteristica organizării şi dezvoltării activităţii Biroului istoriilor de creditare 

ca element al infrastructurii sistemului bancar al Republicii Moldova reprezintă o importanţa majora 

pentru asigurarea continuităţii intermedierii activităţii financiare şi a prestării serviciilor bancare. 

Prin actualitatea acestei teme urmărim evoluţia sistemului bancar, capacitatea lui de a acoperi 

eventuale pierderi, şi rolul pe care îl joaca Biroul istoriilor de creditare în  determinarea expunerilor 

agregate pe fiecare debitor faţă de sistemul bancar precum şi în  aprecierea profilului de risc al 

instituţiilor de credit, monitorizarea activităţii de aprovizionare şi analiza tendinţelor evoluţiilor 

sistemice în activitatea de creditare. 

Materiale aplicate. In procesul elaborării articolului sau aplicat diverse metode de cercetare: 

abstracţia ştiinţifică; clasificarea şi compararea; analiza şi sinteza; gruparea; inducţia şi deducţia. 

Drept suport al investigaţiilor au servit: literatura economică de specialitate, sistemul 

legislativ naţional şi internaţional care reglementează activitatea în domeniu, site-uri specializate, 

date statistice, materiale informaţionale ale diferitelor organisme de specialitate ş.a. 

Conţinutul de bază. Primele birouri ale istoriilor de credit au fost înfiinţate în anii ‘70 ai 

secolului trecut, iar cea mai spectaculoasă dezvoltare au înregistrat-o între anii 2003-2008. Aproape că 

nu există ţară care nu a început dezvoltarea unui birou al istoriilor de credit. Totuşi, Elveţia are cel mai 

performant sistem la nivel mondial. Banca Mondială şi Corporaţia Financiară Internaţională doresc şi 

investesc bani pentru crearea şi implementarea acestor birouri. S-a demonstrat deja că ţările care au 

creat birouri oferă un volum mai mare de credite, în special persoanelor cu venituri reduse. 

Astfel, remarcăm că Biroul istoriilor de credit reprezintă o instituţie menitǎ sǎ stabileascǎ 

istoricul de credit şi bonitatea clienţilor persoane fizice şi juridice, pe baza istoricului bancar şi 
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implicit, a evaluǎrii mai bune a riscului de creditare. Deci, Biroul istoriilor de credit este un 

instrument important de prevenire şi de reducere a riscului de credit, instituţie care furnizează 

informaţii pe care participanţii la sistem le pun în comun, pentru a decide în cunostinţǎ de cauzǎ 

dacǎ doresc sau nu sǎ intre în  relaţie cu cei care solicitǎ un produs de tip credit. Birourile istoriilor 

de creditare sunt companiile care colectează informaţii despre comportamentul de plată al clienţilor 

de la diverse instituţii financiar-bancare, pe care le furnizează ulterior la cerere instituţiilor 

participante la aceste birouri [1]. Rolul Birourilor istoriilor de creditare este de a permite creditorilor 

să evalueze mai bine capacitatea de plată a solicitanţilor de împrumuturi. De asemenea ele reprezintǎ o 

soluţie de dezvoltare şi securizare a pieţei creditului prin faptul cǎ oferǎ informaţii despre bonitatea 

clienţilor, comportamentul în mediul de afaceri şi istoricul financiar. În baza celor menţionate constatăm 

că avantajele creării unui Birou al istoriilor de creditare sunt extrem de importante atât pentru băncile 

comerciale, pentru societăţile non-bancare, cât şi pentru clienţi (Fig. 1).  

 
Fig. 1. Avantajele creării Biroului istoriilor de creditare [elaborat de autor] 

În prezent, birourile istoriilor de credit, funcţioneazǎ practic în  toata lumea, în  diferite forme 

de organizare juridicǎ. Majoritatea ţǎrilor au ajuns la concluzia, că dezvoltarea eficientǎ a 

economiei este imposibilǎ fǎrǎ transparenţǎ informaţionalǎ, precum şi că existenţa birourilor 

istoriilor de credit în  ţara poate dubla accesul la credite. Potrivit datelor furnizate de oficialii 

Biroului istoriilor de creditare din RM, în Europa există astfel de instituţii în Polonia, Ungaria, 

Cehia, Slovacia, Serbia, Macedonia, Turcia... Nu există încă un Birou al istoriilor de creditare  în 

Slovenia, Albania, Letonia şi Belarus [7]. În Marea Britanie există 3 birouri a istoriilor de creditare 

şi anume Equifax, Experian şi Callcredit. Acestea deţin informaţii despre persoanele rezidente din 

Marea Britanie şi trimit aceste informaţii companiilor ce cer respectivele informaţii despre 

potenţiali clienţi ce au aplicat pentru credit. Companiile ce acordă împrumuturi sau băncile 

comerciale pot cere informaţii despre un individ de la cel puţin o agenţie de credit. Obţinerea de 

date de la Birourile istoriilor de creditare se realizează prin verificarea fişierului personal (raportul 

de credit personal) din baza de date. Efectul pozitiv al apariţiei birourilor istoriilor de credit este 
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sporirea fluxului informaţional cu privire la activitatea de creditare şi starea financiarǎ a 

potenţialilor împrumutaţi. Birourile istoriilor de credit  contribuie la reducerea timpului şi costurile 

de dobândire şi prelucrare a informaţiei, mǎreşte transparenţa în  date şi încrederea creditorilor. 

Existenţa unui birou al istoriilor de creditare presupune stabilirea unui cadru legal foarte clar care să 

reglementeze diverse aspecte reflectate în figura 2. 

 
Fig. 2. Aria de reglementare a cadrului legal în domeniul Biroului istoriilor de creditare 

[elaborat de autor] 

Sistemul Birourilor de Credit se dezvolta de obicei  în  3 faze. În  faza I, de la data punerii în  

funcţiune a Biroului, participanţii încep să transmită zilnic Biroului de Credit, în  format electronic, 

informaţii referitoare la debitori cu restante la plată mai mari de 30 de zile, la debitorii "fraudulenţi", 

adică la persoanele care au săvârşit o infracţiune în relaţie cu banca, pentru care s-a emis o hotărâre 

judecătoreasca definitiva şi informaţii cu privire la declaraţii cu inadvertente, adică date neconforme 

cu realitatea furnizate de persoane fizice la momentul solicitării creditului. În  cadrul fazei a II-a de 

dezvoltare a sistemului, aşa numita "fază pozitivă", încep să fie prelucrate informaţiile referitoare la 

toate produsele de tip credit, similare sau de asigurare acordate persoanelor fizice, informaţii 

provenite de la instituţii bancare şi non-bancare (societăţi financiare, de asigurări, de leasing), 

participante în  Sistemul Biroului istoriilor de credit, precum şi informaţii despre "fraudulenţi" şi 

declaraţii cu inadvertente. Biroul istoriilor de credit, pune aceste informaţii la dispoziţia 

participanţilor, on-line, atunci când aceştia le solicită în vederea acordării unui credit sau a 

monitorizării creditelor acordate. Informaţia este furnizată, în termen de câteva secunde, sub forma 

Raportului de Credit. De asemenea, Biroul istoriilor de credit pune la dispoziţia persoanelor 

solicitante, situaţia înscrierii în bazele de date ale Biroului istoriilor de credit, informaţie care conţine 
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inclusiv numele participantului/participanţilor la care acestea înregistrează, eventual, restante. 

Raportul de Credit poate conţine date personale despre titular. Faza a III-a este dedicată dezvoltării 

scoringului, care oferă o imagine sintetică şi nuanţată în  acelaşi timp a comportamentului debitorului, 

uşurând astfel decizia de creditare. Sistemul este conceput astfel incit participanţii la sistem să 

transmită Biroului istoriilor de credit şi informaţii pozitive relative la clienţi iar, în  baza acestor 

informaţii, Biroul sa poată emite recomandări complete care să probeze bonitatea solicitantului unui 

împrumut. Datorita implementării acestei faze creditele către populaţie se acordă în funcţie de 

calificativele (scoring) acordate de Biroul istoriilor de credit. Acest scoring ofera o imagine sintetica 

şi nuanţată a comportamentului debitorului, cu scopul de a uşura decizia de creditare.  

Avându-se în vedere importanţa deosebită pe care sectorul bancar o reprezintă pentru orice 

economie naţională prin funcţiile vitale pe care le îndeplineşte, şi anume: de sistem de plăţi, de sistem 

de creditare a economiei reale sau de vehicul de transmitere a politicii monetare naţionale 

reglementarea şi supravegherea pe baze prudenţiale a principalelor componente ale sistemului bancar 

devine o premisă stabilita şi impusa de Comitetul Basel şi în acelaşi timp o condiţie esenţială pentru 

asigurarea şi menţinerea sănătăţii economico-financiare a unei ţări. 

Cei trei piloni ai Acordului Basel II stabilesc avantajele prudenţiale specifice activităţii fiecărei 

instituţii de credit şi profilului de risc pe care acesta îl prezintă. De asemenea, prevederile cuprinse în 

Basel II conduc la dezvoltarea pieţei, instituţiilor de rating, a birourilor istoriilor de creditare ca urmare 

a faptului că instituţiile de credit pot determina calitatea creditului prin raportarea la evaluările realizate 

de instituţiile externe de evaluare a creditului.  

Numeroase studii privind rolul birourilor istoriilor de creditare, fie ele teoretice sau empirice arată 

că prin difuzarea de informaţii privind debitorii de către aceste birouri băncilor comerciale, acestea pot 

reduce efectele selecţiei adverse şi a hazardului moral, au posibilitatea sǎ evalueze mai judicios riscurile 

legate de credit şi ulterior are loc îmbunătăţirea accesului solicitanţilor de credit la resursele băncilor şi 

are loc susţinerea stabilitǎţii financiare a sistemului bancar. Tocmai datoritǎ acestui fapt birourile 

istoriilor de creditare sunt parte componentǎ foarte importantǎ a infrastructurii sectorul bancar. 

Existenta unui sistem de raportarea a creditelor, complementar raporturilor obişnuite făcute de 

bănci este justificata de faptul ca riscul de credit este cel mai important şi reprezintă de cele mai 

multe ori cauza principala a crizelor bancare. Acest instrument pune la dispoziţia autorităţii de 

supraveghere informaţii preţioase atât la nivel de sistem bancar (evoluţia în dinamică a creditelor şi 

a calităţii acestora, a distribuţiei sectoriale şi pe scadente), cît şi la nivelul fiecărei instituţii de 

credit. Băncile care raportează astfel de date beneficiază, la rândul lor, de informaţii care le permit 

sa identifice clienţii cu datorii la alte bănci şi în acelaşi timp performanţele acestora în  onoarea 

obligaţiilor [5].   
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In ce priveşte Biroul istoriilor de creditare, acesta are drept scop sa sprijine băncile în luarea 

deciziei de a acorda sau nu credite clienţilor lor. în  general, acesta cuprinde toate creditele, 

indiferent de dimensiuni, iar în  unele tari raportorii şi beneficiarii de informaţii sunt nu numai 

băncile, ci şi societăţile de leasing şi alţi furnizori de servicii financiare. 

In contextul Acordului Basel II, rolul birourilor istoriilor de creditare în  scopuri de 

supraveghere a căpătat o noua dimensiune, respectiv valorificarea superioara a informaţiilor incluse 

în  aceste baze de date prin utilizarea lor în  procesul validării modelelor interne de rating. în  acest 

sens, trebuie evidenţiată utilitatea birourilor istoriilor de creditare în  cadrul activităţii de verificare a 

estimărilor cu rezultatele efective (,,backtesting”) şi elaborarea de referenţiale (,,benchmarking”) 

pentru evaluarea riscului de credit. 

Dezvoltarea activităţii birourilor istoriilor de credit are o importanta tot mai mare pentru 

sistemul bancar din Republica Moldova, ca urmare a creşterii rapide a ofertei de credite. Creditele 

înregistrează o creştere continua datorita diversificării portofoliului de clienţi, dar şi diversificării 

produselor de finanţare şi lansării unor noi servicii precum cele de leasing şi microfinanţare [2]. În  

aceste condiţii pentru a  asigura un nivel satisfăcător de rambursare a creditelor este necesar de a 

dezvolta infrastructuri  informaţionale de formatul birourilor istoriilor de credit. Legea nr. 122-XVI 

din 29 mai 2008 cu privire la birourile istoriilor de credit reprezintă cadrul de reglementare a 

acestora. Scopul Legii cu privire la birourile istoriilor de credit este crearea condiţiilor pentru 

formarea, prelucrarea, stocarea şi prezentarea informaţiilor ce caracterizează respectarea de către 

debitori a obligaţiunilor asumate precum şi ridicarea eficientei activităţii instituţiilor financiare şi 

altor societăţi care oferă credite. Legea a fost elaborata ţinând cont de necesitatea sporirii gradului 

de protecţie a creditorilor şi debitorilor pe contul diminuării generale a riscurilor de credit. Legea 

stabileşte particularităţile creării, lichidării şi reorganizării birourilor istoriilor de credit, precum şi 

principiile colaborării acestora cu sursele de formare a istoriilor de credit, creditorii, ministerele, 

alte autorităţi administrative centrale şi locale [1]. 

Ţinând cont de necesitatea sporirii gradului de protecţie a creditorilor şi debitorilor pe contul 

diminuării generale a riscurilor de credit în scopul ridicării eficienţei instituţiilor financiare şi a altor 

entităţi care acorda credite,a fost aprobat cadrul normativ subordonat legii nominalizate mai sus.  

Situaţia actuală din RM denotă că doar 10% din populaţie au contractat un credit, iar rata de 

respingere este de tocmai 50%. Considerăm  că acest lucru se întâmplă din cauza că nu există în  

tara un mecanism al schimbului de informaţie bine dezvoltat.  

Statisticile internaţionale demonstrează că funcţionarea birourilor de credit facilitează accesul 

la credite şi, în acelaşi timp, determină scăderea numărului şi a valorii restanţelor la nivelul 

sectorului financiar. Astfel, Biroul istoriilor de creditare  oferă  o sursă sigură şi eficientă de 

informaţii pentru toţi participanţii. Aceste informaţii se adaugă celor pe care participanţii le deţin 
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din surse proprii sau alte surse externe pentru a decide dacă intră sau nu într-o relaţie de natură 

financiară cu persoana respectivă. 

Ţările în care funcţionează câteva birouri de creditare oferă mult mai multe credite întreprinderilor 

mici şi mijlocii, iar rata creditelor infecte a scăzut de la 20% la 9%. De asemenea, participarea sectorului 

privat este mai mult decât binevenită, deoarece Birourile istoriilor de creditare private preiau informaţia 

de la toate entităţile şi sunt mai capabile să evalueze riscul de creditare. Or, acesta este unul dintre 

obiectivele principale de funcţionare a instrumentului respectiv.  

Biroul istoriilor de credit reduce substanţial din costurile de procesare a unui credit. Astfel, 

procesarea unui credit în sumă de 15 mii de dolari ar putea costa în jur de 30-35 dolari. Rezultatul 

cercetărilor, efectuate de către Banca Mondială pe parcursul anilor 2005-2006 asupra activităţii şi 

performanţei sistemelor bancare a 34 de ţări, denotă faptul că în majoritatea băncilor, care utilizau 

istoriile creditare ale debitorilor, au scăzut semnificativ timpul de examinare a cererilor 

solicitanţilor de credite, costurile aferente eliberării unui credit, precum şi nerambursările de credite.  

În acelaşi timp, persoanele care au înregistrat o istorie bună de credit au beneficiat de 

posibilitatea de a primi credite cu o rată a dobânzii mai avantajoasă, decât cele care nu posedă o 

asemenea istorie de credit. Cu o istorie de credit, clienţii pot primi creditul rapid fără a fi necesară 

prezentarea documentelor care atestă credibilitatea acestora. Actualmente, în Republica Moldova 

există un singur Birou al Istoriilor de Credit care a fost înregistrat în 2008.  

Constatăm că crearea unui Birou de credit în ţara noastră a fost necesară, dat fiind faptul că 

experienţa multor ţări a demonstrat că astfel creditorii fac un schimb eficient de informaţie privind 

capacitatea de plată a debitorilor. De regulă, Birourile de credit sunt gestionate de companii private, 

iar statul doar controlează activitatea lor şi în  acelaşi timp acesta a adăugat ca organizaţiile de 

creditare sunt interesate să obţină informaţie maximal veridică şi completă despre potenţialii 

debitori. Totodată, experţii europeni consideră că în Republica Moldova ar trebui să existe două 

sisteme complementare, mai ales că legea permite acest lucru – biroul privat şi un Registru public 

pe lângă Banca Naţională.  

Cât priveşte principiile de interacţiune, relaţiile dintre birou şi creditor vor fi bazate pe 

principiul ”reciprocităţii”. Altfel numai creditorii care vor prezenta informaţii la birourile istoriilor 

de credit, vor putea beneficia de rapoartele de credit, eliberate de către acestea.  

Înregistrarea Biroului istoriilor de credite în Republica Moldova ar putea îmbunătăţi accesul 

populaţiei la credite, deoarece informaţia veridică şi actualizată legată de istoriile de credit 

contribuie semnificativ la luarea unei decizii mai uşoare la acordarea creditului, iar acest fapt va 

duce inevitabil şi la diminuarea ratei dobânzii la creditele acordate. Demararea activităţii biroului de 

credite este o chestiune extraordinară pentru sistemul bancar din Republica Moldova. Deţinând mai 

multe informaţii, băncile îşi vor putea gestiona mai uşor riscurile. Pentru a demara activitatea unui 
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astfel de Birou pentru început este nevoie de acumularea informaţiilor despre persoanele care au 

luat până în prezent credite, dar şi ca băncile şi clienţii să se obişnuiască cu acest lucru. În urma 

activităţii Biroului de credit ar trebui să se îmbunătăţească şi disciplina financiară a cetăţenilor. 

Totodată, Biroul de credite va duce la îmbunătăţirea ratingului de afaceri în Moldova, în acest 

mod investitorii străini având posibilitatea să verifice corectitudinea unor potenţiali parteneri de 

afaceri în relaţiile cu băncile. In ce priveşte funcţionarea propriu-zisa, Biroul de Credit se bazează 

pe o reţea de comunicaţii prin care se realizează schimbul de informaţii dintre Birou şi bănci. La 

Biroul de Credit sunt raportate şi înregistrate informaţii (negative şi pozitive) referitoare la 

persoanele fizice care au contractat credite şi au întârzieri la plata ratelor scadente mai mari de 30 

de zile calendaristice, informaţii referitoare la "fraudulenţi" şi informaţii referitoare la declaraţii cu 

inadvertente. Intervalul de timp pentru care informaţiile despre restante sunt afişate în  Raportul de 

Credit este de 5 ani, calculat retroactiv de la data emiterii Raportului de Credit. Biroul istoriilor de 

creditare nu poate sa modifice datele despre o persoana fizica recenzata.  

Conform contractului cu participanţii, numai aceştia au dreptul de a modifica, în  situaţii pe 

care le considera justificate, datele pe care le-au transmis biroului istoriilor de creditare.  

Participanţii la sistem, care nu se confunda cu acţionarii, pot consulta bazele de date ale 

biroului istoriilor de creditare atunci când li se solicita acordarea unui produs de tip credit sau de 

asigurare sau atunci când monitorizează comportamentul propriilor debitori. Pentru a deveni 

participant la sistem, cel în  cauza trebuie sa semneze un "contract de participare la sistemul biroului 

istoriilor de creditare", să-şi instaleze şi testeze cu succes legăturile de comunicaţii de date intre 

sediul sau şi sediul biroului istoriilor de creditare, să-şi acrediteze specialişti instruiţi corespunzător 

în  utilizarea şi operarea Sistemului Informatic al Biroului de Credit, sa transmită către acesta 

fişierele de încărcare iniţială a datelor şi, în final, să încarce cu succes în  bazele de date ale Biroului 

fişierele de încărcare iniţială a datelor.  

Conform principiului reciprocităţii, participanţii (contractanţii Biroului de Credit) care vor 

furniza informaţii de risc şi alte date aferente vor avea acces doar la acea categorie de informaţii din 

baza de date.  

Pot avea acces la informaţiile stocate în  baza de data a Biroului de Credit şi persoanele fizice 

care doresc sa cunoască datele cu care sunt înscrise la Biroul de Credit. Pentru eliberarea situaţiei 

proprii ("Situaţia înscrierii la Biroul de Credit"), în  temeiul dreptului de acces la date privind 

propria persoana, persoana în  cauza trebuie sa adreseze în  scris către Biroul de Credit o cerere 

datata şi semnată, la care sa anexeze o copie lizibila după actul de identitate (buletin sau carte de 

identitate) şi, după caz, dovada plaţii serviciului solicitat.  Aceasta cerere se poate trimite, însoţită 

de actul de identitate si, daca este cazul, de documentul de plata prin posta, e-mail sau se poate 

completa şi depune personal la cutia poştală amplasata la sediul Biroului. 
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Obiectul de activitate şi principiile ce stau la baza activităţii Biroului de Credit sunt 

reprezentate în figura 3. 

 
Fig. 3. Obiectul de activitate şi principiile ce stau la baza activităţii Biroului de Credit 

[elaborat de autor] 

La Biroul de Credit sunt raportate şi înregistrate informaţii de natura negativa şi pozitiva 

referitoare la persoanele fizice care au contractat credite şi au întârzieri la plata ratelor scadente mai 

mari de 30 de zile calendaristice, la fraudulenţi şi declaraţii cu inadvertente. Baza de date a 

Biroului de Credit din Republica Moldova primeşte informaţii nu numai de la băncile comerciale ci 

şi de la societăţi de leasing, şi poate pe viitor de la firme de asigurări şi chiar de la furnizorii de 

utilităţi, urmând ca acest organism să pună la dispoziţie atât informaţii privind creditele restante, cât 

şi informaţii privind gradul de îndatorare.        

Participanţii la sistem pot consulta bazele de date ale Biroului de Credit atunci când li se solicita 

acordarea unui produs de tip credit sau de asigurare sau atunci  când monitorizează comportamentul 

propriilor debitori. De asemenea, persoanele fizice care doresc sa cunoască datele cu care sunt înscrise 

la Biroul de Credit, pot solicita acestuia eliberarea Situaţiei înscrierii. Biroul de Credit nu poate decide 

acordarea sau neacordarea unui credit.  Raportul de Credit cuprinde informaţii detaliate, actualizate şi 

reale, dar analiza făcută de banca pentru a decide acordarea unui credit se bazează şi pe alte informaţii. 

Intervalul de timp din trecut pentru care informaţiile despre restante sunt afişate în Raportul de Credit 

este de 5 ani, calculat retroactiv de la data emiterii Raportului de Credit.  

În prezent, actorii Biroului de Credit sunt aproximativ 50 mii persoane fizice şi juridice, iar baza de 

date în  regim on-line este disponibila pentru toate societăţile-fondatoare ale biroului. Silviu Foca a 

menţionat că baza de date nu acoperă toţi subiecţii istoriilor de credit. Formarea baze de date a Biroului de 

credit, în conformitate cu legislaţia în vigoare, se efectuează doar cu acordul scris al subiecţilor istoriilor de 

credit iar  Biroul intenţionează sa atragă şi mai mulţi subiecţi ai istoriilor de credit, precum şi clienţii 

participanţi în domeniul financiar-bancar şi sectorul non-bancar pentru extinderea informaţiei Biroului.  

Menţionăm că începutul activităţii Biroului  permite băncilor şi altor instituţii financiare să 

reducă riscurile apariţiei împrumuturilor nerentabile şi pierderilor la acestea. Existenţa Biroului de 
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credit în Moldova înseamnă trecerea la un nou nivel de dezvoltare a pieţei financiare şi facilitează 

îmbunătăţirea culturii consumatorilor de servicii de creditare. Fiecare subiect al istoriei de credit are 

dreptul să conteste integral sau parţial informaţia conţinută în istoria sa de credit. În cazul în care 

Subiectul istoriei de credit doreşte să conteste informaţia din istoria sa de credit, el trebuie să 

depună o cerere privind modificarea şi/sau completarea informaţiei la sediul Î.M.”Biroului  de 

Credit” S.R.L . 

Informaţia cu privire la client deţinută în  baza de date a Biroului istoriilor de creditare poate 

fi atât negativa cât şi pozitivă. Istoria creditului este pozitivă atunci când clientul, pe parcursul 

perioadei contractului de credit, a îndeplinite toate condiţiile acestuia. Printre altele, multe bănci 

comerciale din Moldova iau în considerare această calitate a debitorilor, numindu-i "clienţi de 

încredere” şi oferindu-le beneficii suplimentare în cazul acordării noilor credite: o sumă mai mare, 

sau o rată a dobânzii mai mică, sau o schemă de achitare mai convenabilă clientului.  

Istoria de credit este considerată negativă atunci când plăţile sunt efectuate în mod 

necorespunzător cu prevederile stabilite în contract, şi mai ales în cazul neachitării împrumutului, 

atunci când vine vorba de litigii. Consecinţele aspectelor negative ale biografiei de credit pot fi: 

verificarea mai îndelungată şi mai amănunţită a debitorului, creşterea ratei dobânzii de împrumut, 

formarea unei scheme de plată mai stricte, şi, în cazuri extreme - refuz.  

Există, de asemenea, o serie de factori subiectivi, care agravează sau îmbunătăţesc istoria 

creditelor. Se poate afirma că aceasta este toată viaţa noastră în ceea ce priveşte fiabilitatea şi 

încrederea noastră financiară. De exemplu, printre factorii negativi se numără prezenţa liniilor 

numeroase de credit, sau prezenţa unor credite pe termen scurt, schimbările frecvente a locului de 

domiciliu sau şederea într-o locuinţă închiriată, plata cu întârziere a impozitelor sau prezenţa unei 

hotărâri care prevede obligaţia de a plăti ceva (pensie alimentară, pagube materiale, etc. ).  

Băncile agreează şi încurajează angajarea la acelaşi loc de muncă pentru o lungă perioadă de 

timp, domiciliu permanent, prezenţa unui loc de trai propriu, conturi de economii bancare, credite 

pe termen lung sau neutilizate complet.  

Concluzii. Asigurarea unui nivel sporit al transparenţei în sectorul bancar va contribui la 

majorarea posibilităţii agenţilor economici şi persoanelor fizice de a determina corect băncile care 

activează în condiţii suficient de prudente, fapt ce va stimula investirea mijloacelor temporar 

disponibile în băncile capabile să-şi dirijeze prudent activitatea. Transparenţa înaltă a activităţii şi 

proprietăţii băncilor poate fi atinsă prin informarea periodică a publicului larg privitor la 

dezvoltarea şi vulnerabilităţile actuale ale sistemului financiar-bancar din republică, prin publicarea 

Rapoartelor cu privire la stabilitatea financiară şi utilizarea unor practici de contabilitate, 

transparente şi performante. 
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Pentru evitarea unor vulnerabilităţi cauzate de extinderea excesivă a creditelor, este necesară  

promovarea proceselor de creditare prudente şi dezvoltarea continua a biroului de credite care ar 

colecta şi ar distribui informaţiile în domeniu, inclusiv cu privire la riscul de credit şi la clienţii 

„problematici” ai băncilor. 

Este oportună implementarea, pe termen mediu şi lung a prevederilor noului Acord cu privire 

la Capital, Basel II, deoarece, la moment, în sectorul bancar autohton lipsesc stipulările ce ţin de 

evaluarea capitalului bancar bazată pe risc. Implementarea metodelor de evaluare a riscurilor 

adiţionale la care este expusă banca, deja aplicată în practica bancară europeană, va contribui la 

consolidarea continuă a sistemului bancar autohton. 

În concluzie recomandăm:  să fie considerat în  continuare drept obiectiv de bază pentru 

biroul istoriilor de creditare monitorizarea nivelului de concentrare a creditelor şi informarea 

băncilor din sistem asupra acestor riscuri şi în  acelaşi timp băncile comerciale să tina cont de aceste 

informaţii care contribuie la evaluarea modului în care acestea îşi gestionează creditele acordate; 

mărirea bazei de date a biroului istoriilor de credit, în conformitate cu legislaţia în vigoare prin 

atragerea mai multor subiecţi ai istoriilor de credit, precum şi a clienţilor participanţi în domeniul 

financiar-bancar şi sectorul non-bancar pentru extinderea informaţiei Biroului. 
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