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INTRODUCERE
Raportul este elaborat în conformitate cu prevederile art. 35 alin.(2) din Legea
Republicii Moldova nr. 575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor
persoanelor fizice în sistemul bancar (în continuare Lege).
În anul 2012 activitatea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar a
fost orientată spre consolidarea poziţiilor sale financiare, plata depozitelor persoanelor
fizice devenite indisponibile, informarea publicului despre funcţionarea sistemului de
garantare a depozitelor, precum şi perfecţionarea bazei normativ-juridice, avînd drept
scop funcţionarea eficientă a sistemului public de garantare a depozitelor persoanelor
fizice în sistemul bancar.
Din momentul constituirii Fondului au fost acumulate mijloacele financiare
destinate garantării depozitelor persoanelor fizice în suma totală de 193.9 mil. lei,
inclusiv:
a) contribuţii iniţiale şi cele trimestriale ale băncilor licenţiate - 131.5 mil. lei;
b) venituri obţinute din activitatea investiţională a Fondului - 61.6 mil. lei;
c) mijloace neutilizate destinate cheltuielilor curente - 0.8 mil. lei.
Totodată, au fost plătite depozitele garantate în urma retragerii licenţei de activitate
a două bănci în suma totală de 50.1 mil. lei, inclusiv:
a) în anul 2011 depozitele garantate la B.C.”Investprivatbank” S.A. – 48.1 mil. lei;
b) în anul 2012 depozitele garantate la B.C.”Universalbank” S.A. – 2.0 mil. lei.
Mijloacele acumulate la sfîrşitul anului de raportare constituie 143.8 mil. lei sau
6.0 la sută din totalul depozitelor garantate înregistrate în sistemul bancar.
Depozitele persoanelor fizice în sistemul bancar din momentul constituirii
Fondului au crescut de la 3,794.3 mil. lei pînă la 25,598.9 mil.lei, înregistrînd o
majorare de cca. 6.7 ori, fapt ce demonstrează încrederea în sistemul bancar din
Moldova. Depozitele garantate la rîndul său au crescut de la 740.5 mil. lei pînă la
2,395.7 mil.lei, înregistrînd o majorare de cca. 3.2 ori.
În perioada de activitate a Fondului au fost adoptate şi publicate acte normative ce
reglementează relaţiile între bănci şi Fond în vederea stabilirii mecanismelor de
formare a resurselor Fondului, plăţii depozitelor garantate şi informarea publicului.
Concomitent, au fost emise un şir de acte normative de ordine interioară, ce
reglementează activitatea Fondului în conformitate cu prevederile legislaţiei în
vigoare.
De asemenea, o atenţie importantă a fost acordată activităţii de informare a
publicului privind sistemul de garantare a depozitelor, desfăşurată de către Fond prin
intermediul băncilor, paginii electronice oficiale (www.fgdsb.md), precum şi prin
intermediul presei.
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CAPITOLUL I
INFORMAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA
FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar a fost constituit ca persoană
juridică de drept public la 01 iulie 2004 în baza Legii Republicii Moldova nr. 575-XV
din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar.
Scopul principal al activităţii Fondului constă în garantarea depozitelor 1
persoanelor fizice din băncile licenţiate, în condiţiile şi în limitele prevăzute de Lege.
La formarea mijloacelor Fondului sînt admise şi obligate să participe toate băncile
licenţiate de Banca Naţională a Moldovei.
Organul de administrare şi supraveghere al Fondului este Consiliul de
administraţie compus din 5 membri în conformitate cu art. 24 din Lege.
Conform Hotărîrilor Parlamentului Republicii Moldova nr. 120-XV din 29 aprilie
2004 cu modificările ulterioare şi nr. 255 din 09 noiembrie 2012 Consiliul de
administraţie este aprobat în următoarea componenţă:
JURMINSCHI Veronica (reprezentant de la Ministerul Finanţelor)
ŢURCANU Vladimir (reprezentant de la Banca Naţională a Moldovei)
OGORODNICOV Mihail (reprezentant de la Asociaţia Băncilor din Moldova)
STRATAN Alexandru (reprezentant de la Ministerul Economiei).
Reprezentanul propus de la Ministerul Justiţiei urmează a fi aprobat de către
Parlamentul Republicii Moldova.
Conform Hotărîrii Consiliului de administraţie nr. 24 din 19 august 2011 în calitate
de Preşedinte al Consiliului de administraţie a fost aleasă dna JURMINSCHI
Veronica.
Conform Hotărîrii Consiliului de administraţie nr. 141/1 din 24 decembrie 2012 în
calitate de Vicepreşedinte al Consiliului de administraţie a fost ales dl
OGORODNICOV Mihail.
1

În continuare noţiunea de depozit va avea sensul stabilit de Lege
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Organul de control al Fondului este Comisia de cenzori, compusă din 3 membri,
numiţi în baza de concurs de către Consiliul de administraţie.

COMISIA DE CENZORI

1. GRAUR Anatol

Preşedintele Comisiei de cenzori

2. MARULEA Rodica

Membru

3. RATCOV Maria

Membru

Conducerea activităţii curente a aparatului executiv al Fondului, precum şi
reprezentarea Fondului în relaţiile cu persoane fizice şi juridice este exercitată de către
Directorul general executiv dl. USATÎI Eduard, numit pentru un nou mandat prin
Hotărîrea Consiliului de administraţie nr.91/5 din 11.06.2009.

Structura organizatorică a Fondului

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

Comisia de
cenzori

Directorul
general executiv

Aparatul executiv
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CAPITOLUL II
ELEMENTE CARACTERISTICE
ALE ANULUI 2012 ÎN ACTIVITATEA FONDULUI

1. În anul 2012 activitatea Fondului s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile
Legii privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar, precum şi
altor prevederi ale legislaţiei în vigoare. Aceasta s-a deosebit prin sporirea capacităţii
financiare, plata depozitelor persoanelor fizice devenite indisponibile, precum şi prin
armonizarea bazei normativ-juridice a Fondului, ce asigură reglementarea activităţii
atît a Fondului, cît şi a băncilor licenţiate în domeniul garantării depozitelor
persoanelor fizice.
2. Pe parcursul anului 2012 sistemul bancar din Republica Moldova a înregistrat
tendinţe pozitive de dezvoltare, ce a contribuit la sporirea resurselor financiare ale
Fondului. Astfel, mijloacele financiare destinate garantării depozitelor persoanelor
fizice pe parcursul anului de raportare s-au majorat cu 36.0 mil. lei, înregistrînd o
creştere de 5.1 mil. lei sau cu 16.5% faţă de anul 2011. Totodată, suma totala a
depozitelor garantate în sistemul bancar a crescut de la 2,142.2 mil.lei la sfîrşitul
anului 2011 pînă la 2,395.7 mil.lei la sfîrşitul anului 2012 sau cu 11.8%.
3. Pe data de 15.02.2012 Banca Naţională a Moldovei a retras licenţa de
desfăşurare a activităţilor financiare B.C.”Universalbank” şi a iniţiat procesul de
lichidarea silită în legătura cu insolvabilitatea. Ca urmare, Fondul a publicat şi a afişat
Comunicatul privind condiţiile de plată a depozitelor garantate în toate subdiviziunele
şi sediile B.C.”Universalbank” şi ale B.C.”Victoriabank” (banca-mandatar), pe pagina
sa electronică şi în două ziare de circulaţie naţională („Moldova Suverană” şi „Logos
Press”).
La data de 27.02.2012 Fondul a început plata depozitelor garantate constituite la
B.C.”Universalbank” prin intermediul băncii-mandatar B.C.”Victoriabank”, selectată
de Fond anterior în bază de concurs. Pe parcursul anului de raportare Fondul a
efectuat plata depozitelor garantate către 588 de deponenţii B.C.”Universalbank” în
6
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sumă totală de cca. 2.0 mil. lei sau 84.2%.
4. Băncile participante la formarea resurselor Fondului au manifestat o atitudine
conştientă în vederea respectării prevederilor Legii şi actelor normative ale Fondului.
Astfel, toate contribuţiile datorate Fondului (contribuţiile trimestriale, precum şi
vărsămîntul obligatoriu anual) au fost achitate pe parcursul anului 2012 fără întîrzieri
şi încălcări ale legislaţiei în vigoare.
5. În conformitate cu Legea, pe parcursul anului 2012 Fondul a asigurat
desfăşurarea continuă a procesului de informare a publicului privind sistemul de
garantare a depozitelor persoanelor fizice, precum şi despre funcţionarea Fondului de
garantare a depozitelor în sistemul bancar. Aceasta s-a realizat prin intermediul
băncilor licenţiate, paginii electronice oficiale a Fondului (www.fgdsb.md), care
sistematic se actualizează, precum şi prin mediatizarea în presă.
Totodată, Fondul a editat pliante sub formă de ÎNTREBĂRI-RĂSPUNSURI, care
au fost repartizate băncilor pentru a fi puse la dispoziţia publicului, precum şi a
răspuns cu promptitudine solicitărilor primite din partea publicului în legătură cu
aspectele garantarii depozitelor (categoriile de depozite garantate de Fond, plafonul
de garantare etc.).
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CAPITOLUL III
ADMINISTRAREA ŞI SUPRAVEGHEREA
ACTIVITĂŢII FONDULUI

1. Pe parcursul anului 2012 Consiliul de administraţie s-a întrunit în şedinţe
ordinare şi extraordinare, la care au fost examinate unele aspecte importante ale
activităţii Fondului, cum ar fi:
- supravegherea permanentă a activităţii organului executiv al Fondului privind
urmărirea încasării în termen a contribuţiilor datorate de băncile licenţiate;
- respectarea criteriilor de investire a resurselor financiare disponibile ale
Fondului în conformitate cu politica investiţională adoptată;
- aprobarea reglementărilor necesare executării Legii, precum şi modificarea,
completarea acestora în corelaţie cu modificările legislaţiei în vigoare;
- aplicarea corespunzătoare a legilor şi reglementărilor aferente activităţii
Fondului;
- asigurarea îndeplinirii procedurilor de compensare a plăţii depozitelor devenite
indisponibile;
- aprobarea bugetului anual şi raportului anual de activitate al Fondului;
- stabilirea mărimii vărsămîntului obligatoriu anual;
- aprobarea bilanţului şi raportului privind rezultatele financiare ale Fondului;
- examinarea rapoartelor Comisiei de cenzori şi ale auditorului independent;
- acceptarea firmei de audit independentă;
- selectarea băncii – mandatar pentru efectuarea plăţii depozitelor garantate după
caz, etc.
În baza art. 29 lit. o) Consiliul de administraţie, în termenul stabilit, a prezentat
Parlamentului Republicii Moldova Raportul de activitate al Fondului pentru anul 2011
şi a dat publicităţii Raportul financiar anual şi opinia auditorului independent.

2. Supravegherea activităţii Fondului a fost asigurată de către Consiliul de
8
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administraţie, inclusiv prin intermediul controalelor efectuate de către Comisia de
cenzori şi auditorului independent.
În conformitate cu prevederile Legii, preşedintele Consiliului de administraţie a
adus la îndeplinire hotărîrile Consiliului şi a exercitat controlul asupra activităţii
Directorului general executiv.

3. Pe parcursul anului de raportare membrii Comisiei de cenzori:
 au participat la şedinţele Consiliului de administraţie;
 au controlat respectarea legilor şi regulamentelor aplicabile activităţii
Fondului şi au prezentat Consiliului de administraţie rapoartele respective;
 au certificat indemnizaţia membrilor Consiliului de administraţie şi
remunerarea directorului general executiv;
 au certificat Raportul financiar anual;
 au verificat îndeplinirea deciziilor Consiliului de administraţie şi a Planului
de activitate a directorului general executiv;
 au elaborat şi au prezentat Consiliului de administraţie Raportul general
asupra rapoartelor financiare anuale ale Fondului.

4. Verificarea şi confirmarea Rapoartelor financiare ale Fondului pentru anul 2012
a fost efectuată de către firma de audit „Grant Thornton” SRL, opinia căreia este
prezentată în Anexa 2.1.
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CAPITOLUL IV
DEPOZITELE PERSOANELOR FIZICE
ÎN BĂNCILE LICENŢIATE
Situaţia depozitelor persoanelor fizice, precum şi a deponenţilor în sistemul bancar
la 31 decembrie 2012 comparativ cu 31 decembrie 2011 (Tabelul 1).
Tabelul 1. Situaţia depozitelor persoanelor fizice şi a deponenţilor în sistemul bancar

Indicatori

Numărul total al
deponenţilor2, (pers.),
din care:
Numărul deponenţilor2
depozitele cărora sînt
garantate, (pers.)
în % din totalul deponenţilor
Suma depozitelor – total (mii
lei),
din care:
Suma depozitelor
garantate, (mii lei)
în % din totalul depozitelor

Dinamica
în puncte
procentuale
şi %
comparativ
cu
31.12.2011

31.12.2012

31.12.2011

Dinamica în
mărime
absolută
comparativ
cu
31.12.2011

3,538,691

3,389,412

149,279

4.4%

2,522,946

2,378,371

144,575

6.1%

71.3

70.2

-

1.1p.p.

25,716,063.83

20,675,438.14

5,040,625.7

24.4%

2,395,723.5

2,142,175.2

253,548.3

11.8%

9.3

10.4

-

-1.1 p.p.

Pe parcursul anului 2012 suma totală a depozitelor persoanelor fizice s-a majorat
cu 24.4 la sută şi respectiv suma depozitelor garantate ale acestora s-a majorat cu 11.8
la sută.
Totodată, cît numărul total al deponenţilor în sistemul bancar atît şi numărul
deponenţilor depozitele cărora sînt garantate au înregistrat o creştere de 4.4% şi 6.1%
respectiv.

2

Numărul deponenţilor este constituit din persoanele care deţin depozite în bănci, acestea fiind incluse multiplu, în
dependenţă de numărul băncilor în care deţin depozite.
3
Sursa: Banca Naţională a Moldovei.
4
Sursa: Banca Naţională a Moldovei.
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Evoluţia structurii numărului deponenţilor (persoane fizice) în dependenţă de
gradul de garantare în sistemul bancar din Republica Moldova, precum şi evoluţia
depozitelor acestora sînt prezentate în Figura 1 şi Figura 2.

Figura 1. Evoluţia structurii numărului deponenţilor persoanelor fizice
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Figura 2. Evoluţia structurii depozitelor persoanelor fizice
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Structura deponenţilor, depozitele cărora sînt garantate la situaţia din 31 decembrie
2012, comparativ cu 31 decembrie 2011 este prezentată în Tabelul 2.

Tabelul 2. Structura depozitelor şi a deponenţilor în dependenţă de plafonul de garantare

din care:
Total

în cadrul
plafonului de
garantare

peste plafonul de
garantare

-la 31.12.2011

2,378,371

2,118,657

259,714

-la 31.12.2012

2,522,946

2,229,924

293,022

-la 31.12.2011

100

89.1

10.9

-la 31.12.2012

100

88.4

11.6

-la 31.12.2011

2,142,175.2

583,891.2

1,558,284.0

-la 31.12.2012

2,395,723.5

637,591.5

1,758,132.0

-la 31.12.2011

100

27.3

72.7

-la 31.12.2012

100

26.6

73.4

Indicatori

Numărul deponenţilor
depozitele5 cărora sînt
garantate (persoane):

% din total

Total depozitele
garantate (mii lei):

% din total

5

Numărul deponenţilor este constituit din persoanele care deţin depozite în bănci, acestea fiind incluse multiplu, în
dependenţă de numărul băncilor în care deţin depozite.
Raport de activitate pentru anul 2012

12

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

CAPITOLUL V
MIJLOACELE FINANCIARE ALE FONDULUI

Mijloacele destinate garantării depozitelor

Principala sursă financiară a Fondului o constituie contribuţiile încasate de la
băncile licenţiate participante la formarea resurselor acestuia.
Băncile licenţiate depun în Fond contribuţiile trimestriale de 0.25% din suma totală
a depozitelor garantate în conformitate cu

prevederile Legii privind garantarea

depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar şi Regulamentului cu privire la
modul de calculare şi plată de către bănci a vărsămintelor şi contribuţiilor către
Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobat prin Hotărîrea
Consiliului de administraţie nr.8 din 20.08.2004 cu modificările şi completările
ulterioare.
Pe parcursul anului 2012 Fondul a încasat de la băncile licenţiate contribuţii
trimestriale în suma totală de 21,752.6 mii lei, suma cumulativă a mijloacelor
destinate garantării depozitelor persoanelor fizice din contribuţii bancare la 31
decembrie constituind 131,465.2 mii lei.
Creşterea continuă a depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar a asigurat
sporirea contribuţiilor trimestriale ale băncilor achitate pe parcursul anului 2012 cu
1,777.9 mii lei sau cu 8.9 la sută faţă de încasările din anul 2011.
În conformitate cu art. 9 al Legii, mijloacele destinate garantării depozitelor sînt
completate cu veniturile din activitatea investiţională în sumă de 14,049.9 mii lei şi
mijloacele neutilizate destinate cheltuielilor curente în sumă de 189.6 mii lei.
Evoluţia mijloacelor financiare destinate garantării depozitelor persoanelor fizice,
încasate de la data înfiinţării Fondului pînă la 31 decembrie 2012 este prezentată în
Tabelul 3.
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Tabelul 3. Evoluţia mijloacelor financiare destinate garantării depozitelor persoanelor
fizice
(mii lei)
Indicatori

2004-2009

2010

2011

2012

TOTAL

Contribuţii iniţiale

7,404.8

-

-

-

7,404.8

Contribuţii trimestriale

64,019.2

18,314.0

19,974.7

21,752.6

124,060.5

Total mijloace încasate
de la bănci

71,424.0

18,314.0

19,974.7

21,752.6

131,465.3

25,945.6

10,893.5

10,714.5

14,049.9

61,603.5

401.6

14.8

185.6

189.6

791.6

3.0

-

-

-

3.0

-

-

(48,091.8)

(1,990.2)

(50,082.0)

97,774.2

29,222.3

(17,217.0)

34,001.9

143,781.4

Venit din activitatea
investiţională
Mijloace neutilizate
destinate cheltuielilor
curente
Alte încasări
Plata depozitelor
garantate
Total mijloace destinate
garantării depozitelor
(prin metoda contabilităţii
de casă)

Astfel, resursele financiare ale Fondului acumulate pe parcursul activităţii sale
alcătuiesc circa 6.0 la sută din totalul depozitelor garantate, înregistrate în sistemul
bancar la situaţia din 31 decembrie 2012.
În baza metodei calculării, la mijloacele financiare încasate prin metoda de casă
sunt atribuite: contribuţia trimestrului IV al anului 2012 în sumă de 5,989.3 mii lei şi
soldul dobînzilor de la plasarea mijloacelor Fondului în sumă de 1,292.8 mii lei, care
urmează a fi incasate în anul 2013.
Pentru anul de gestiune 2012 – mijloacele neutilizate destinate cheltuielilor
curente constituie 189.6 mii lei.
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Structura mijloacelor destinate garantării depozitelor persoanelor fizice acumulate
de către Fond la situaţia din 31 decembrie 2012 este redată în Figura 3.
Figura 3. Structura mijloacelor destinate garantării depozitelor
64.0%

3.8%
0.4%

31.8%

Contribuţii iniţiale

Contribuţii trimestriale

Venituri din activitatea investiţională

Mijloace neutilizate destinate cheltuielilor curente

Plata depozitelor garantate

Pe data de 15.02.2012 Banca Naţională a Moldovei a retras licenţa de desfăşurare a
activităţilor financiare B.C.”Universalbank” şi a iniţiat procesul de lichidarea silită în
legătura cu insolvabilitatea. Ca urmare, Fondul a publicat şi a afişat Comunicatul
privind condiţiile de plată a depozitelor garantate în toate subdiviziunele şi sediile
B.C.”Universalbank” şi ale B.C.”Victoriabank” (banca-mandatar), pe pagina sa
electronică şi în două ziare de circulaţie naţională („Moldova Suverană” şi „Logos
Press”).
La data de 27.02.2012 Fondul a început plata depozitelor garantate constituite la
B.C.”Universalbank” prin intermediul băncii-mandatar B.C.”Victoriabank”, selectată
de Fond anterior în bază de concurs. Pe parcursul anului de raportare Fondul a
efectuat plata depozitelor garantate către 588 de deponenţii B.C.”Universalbank” în
15
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sumă totală de cca. 2.0 mil. lei sau 84.2%.
Pe parcursul activităţii sale Fondul a efectuat plata depozitelor garantate în suma
totală de 50,082.0 mii lei. Conform legislaţiei în vigoare, aceste mijloace reprezintă
creanţele Fondului faţă de băncile în proces de lichidare.

Mărimea plafonului de garantare

La sfîrşitul anului 2010 Parlamentul Republicii Moldova a modificat

Legea

privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar prin Legea nr. 241
din 24.09.2010 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.
Astfel, a fost modificat art.6 din Lege, stabilind mărimea plafonului de garantare în
mărime de 6,000 lei.

Mijloacele destinate acoperirii cheltuielilor curente

În baza art.10 din Lege, în luna noiembrie a anului 2011 Consiliul de administraţie
a aprobat bugetul Fondului pentru anul 2012 în sumă totală de 1,293.1 mii lei. Bugetul
aprobat a servit drept bază pentru stabilirea vărsămîntului obligatoriu anual în formă
de rată procentuală în mărime de 0.0640% din suma totală a depozitelor garantate în
sistemul bancar. În rezultatul aplicării ratei procentuale, au fost încasate 1,293.1 mii
lei. Aceste mijloace au fost îndreptate spre acoperirea cheltuielilor curente ale
activităţii Fondului pe parcursul anului 2012.
La aprobarea bugetului Fondului pentru anul 2013 Consiliul de administraţie a
stabilit vărsămîntul obligatoriu anual în formă de rata procentuală în proporţie de
0.0624%, care alcătuieşte 1,398.4 mii lei. Aceste mijloace au fost încasate de către
Fond pînă la finele anului 2012.
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CAPITOLUL VI
GESTIONAREA RESURSELOR
FINANCIARE ALE FONDULUI

Activitatea investiţională

Potrivit prevederilor Legii, Fondul investeşte mijloace financiare disponibile în
valori mobiliare de stat emise de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi/sau în
Certificate ale Băncii Naţionale a Moldovei.
Scopul urmărit de activitatea investiţională a Fondului constă în obţinerea
veniturilor din plasarea mijloacelor disponibile pentru a majora resursele financiare
destinate garantării depozitelor persoanelor fizice.
În anul 2012 investirea resurselor financiare disponibile ale Fondului s-a realizat
numai pe piaţa primară, atît în valori mobiliare de stat, cît şi în Certificate ale Băncii
Naţionale a Moldovei în conformitate cu prevederile Regulamentului privind
activitatea investiţională a Fondului, aprobat de către Consiliul de administraţie.
Situaţia privind investirea şi reinvestirea resurselor financiare disponibile ale
Fondului în anul 2012 este prezentată în Tabelul 4.

Tabelul 4. Structura investiţiilor şi rentabilitatea plasamentelor

Indicator
Total plasamente,
din care:
- plasamente în valori mobiliare de stat
% din total plasamente
- plasamente în certificate ale BNM
% din total plasamente

Suma mijloacelor,
mii lei

Rata medie
anuală a
dobînzii, %

387,075.1

5.75

210,096.1

5.79

54.3

-

176,979.0

5.22

45.7

-
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Din datele prezentate în Tabelul 4 reiese, că în anul 2012 Fondul a
investit/reinvestit mijloacele sale disponibile cît în valori mobiliare de stat, atît şi în
Certificate ale BNM în proporţii de 54.3% şi 45.7% respectiv.
Rata medie anuală a dobînzii plasamentelor efectuate pe parcursul anului a
constituit 5.75%.
Portofoliul investiţional al Fondului la situaţia din 31 decembrie 2012 (la preţ de
procurare) a alcătuit 139,584.3 mii lei, majorîndu-se cu 29,132.7 mii lei (26.4%) faţă
de începutul anului (Figura 4).
Figura 4. Evoluţia portofoliului investiţional
mii lei

139,584.3
127,953.3
110,451.6
96,038.3

160,000
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100,000
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Figura 5. Structura portofoliului investiţional la situaţia din 31 decembrie 2012

Notă:
CBN
18%

BT-91 - Bonuri de trezorerie cu termenul de
circulaţie 91 zile

BT-91
25%

BT-182 - Bonuri de trezorerie cu termenul de
circulaţie 182 zile
BT-182
7%
2-OSF
36%

BT-364
14%

BT-364 - Bonuri de trezorerie cu termenul de
circulaţie 364 zile
2-OSF - Obligaţiuni de stat cu dobînda flotantă cu
termenul de circulaţie 2 ani
CBN – Certificate ale Băncii Naţionale a Moldovei
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Pe parcursul anului 2012 Fondul a obţinut venituri din activitatea investiţională în
suma totală de 14,049.9 mii lei, înregistrînd o creştere faţă de anul trecut cu 3,335.4
mii lei sau 31.1 la sută. Această creştere s-a înregistrat datorită ratelor dobînzilor
sporite pe piaţa valorilor mobiliare pe parcursul anului 2011.
Totodată, rata medie anuală a dobînzii investiţiilor efectuate pe parcursul anului
2012 a scăzut cu 5.34 p.p. comparativ cu anul 2011, fapt ce va diminua suma
veniturilor investiţionale pentru anul 2013.
În conformitate cu Legea veniturile din activitatea investiţională au fost îndreptate
spre majorarea mijloacelor destinate garantării depozitelor persoanelor fizice.

Executarea bugetului (cheltuieli)

Vărsămîntul obligatoriu anual încasat la sfîrşitul anului 2011 a asigurat activitatea
Fondului pe parcursul anului de gestiune, în ceea ce priveşte acoperirea cheltuielilor
curente.
Cheltuielile curente ale Fondului s-au efectuat în conformitate şi în limita
bugetului pentru anul 2012. Bugetul a fost aprobat la venituri şi la cheltuieli în sumă
totală de 1,293.1 mii lei.
Pe parcursul anului au fost realizate cheltuieli curente în sumă totală de 1,103.4 mii
lei sau 85.3%. Economii în suma de 189.7 mii lei înregistrate la sfîrşitul anului de
raportare au suplinit mijloacele destinate garantării depozitelor persoanelor fizice.
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ANEXA 1
Lista băncilor licenţiate participante la formarea mijloacelor
Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
la situaţia din 31 decembrie 2012

1.

B.C. „COMERŢBANK” S.A.

2043, mun.Chişinău, str. Independenţei, 1/1

2.

BC "BANCA SOCIALĂ" S.A.

2005, mun. Chişinău, str. G. Mitropolit
Bănulescu-Bodoni 61

3.

B.C. "VICTORIABANK" S.A.

2004, mun. Chişinău, str.31 August 1989, 141

4.

BC "MOLDOVA - AGROINDBANK" S.A.

2006, mun. Chişinău, str.Cosmonauţilor 9

5.

BC "Moldindconbank" S.A.

2012, mun. Chişinău, str.Armenească, 38

6.

Banca de Economii S.A.

2012, mun. Chişinău, str. Columna 115

7.

BC "EuroCreditBank" S.A.

2001, mun. Chişinău, str. Ismail 33

8.

B.C. "UNIBANK" S.A.

2012, mun. Chişinău, str. Bănulescu Bodoni 45

9.

"FinComBank" S.A.

2012, mun. Chişinău, str. Puşkin A. 26

10. B.C. "ENERGBANK" S.A.

2001, mun. Chişinău, str. Tighina, 23/3

11. B.C. "ProCredit Bank" S.A.

2012, mun. Chisinău, bd. Ştefan cel Mare si
Sfînt, 65 of.901

12. BCR Chişinău S.A

2005, mun. Chişinău, str. Puşkin A., 60/2

13. B.C. "EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca"

2004, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare si

S.A.
14. BC "MOBIASBANCĂ - Groupe Societe
Generale" S.A.

Sfînt, 171/1
2012, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi
Sfînt, 81a
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ANEXA 2.1
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ANEXA 2.2
BILANŢUL CONTABIL
31.12.2012
MDL

31.12.2011
MDL

3,900
21,952
41,606,200
41,632,052

0
33,475
7,999,800
8,033,275

11
5,989,815
50,264,511
(48,091,754)
99,270,902
5,409,508
6,050
112,849,043

0
5,358,377
48,091,754
(48,091,754)
107,774,589
617,542
7,742
113,758,250

154,481,095

121,791,525

25,852
25,852

33,475
33,475

282
1,398,371
187,087
1,585,740

1,794
1,293,132
182,135
1,477,061

Finanţări cu destinaţie specială
Total fonduri

152,869,503
152,869,503

120,280,989
120,280,989

Total pasive

154,481,095

121,791,525

ACTIVE
Active pe termen lung
Active nemateriale
Active materiale pe termen lung
Investiţii în hîrtii de valoare pe termen lung
Active curente
Materiale
Creanţe pe termen scurt
Creanţe din lichidarea băncilor
Corecţii la creanţe dubioase
Investiţii în hîrtii de valoare pe termen scurt
Mijloace băneşti
Cheltuieli anticipate
Total active
PASIVE
Capital propriu
Subvenţii
Datorii pe termen scurt
Datorii pe termen scurt
Finanţări destinate acoperirii cheltuielilor operaţionale
Mijloacele neutilizate ale anului curent
Total datorii pe termen scurt
FONDURILE CUMULATIVE

Notă:
Bilanţul contabil este întocmit în conformitate cu Standardele Naţionale de Contabilitate emise
şi aprobate de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova. Bilanţul cuprinde perioada de 12 luni,
începând cu 1 ianuarie 2012 până la 31 decembrie 2012 şi corespunde metodelor calculării şi
recunoaşterii situaţiilor financiare pe baza principiului de specializare a exerciţiului.
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ANEXA 2.3

RAPORTUL PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE

2012

2011

MDL

MDL

1,102,145

1,036,432

1,102,145

1,036,432

Cheltuieli privind retribuirea muncii şi cheltuielile aferente

(898,180)

(840,567)

Alte cheltuieli operaţionale

(203,965)

(195,865)

(1,102,145)

(1,036,432)

Venituri
Vărsămîntul obligatoriu anual

Cheltuieli operaţionale

Rezultatul net al perioadei

-

-

Notă:

Veniturile Fondului includ suma mijloacelor băneşti reflectată la cheltuieli pe parcursul anului
de gestiune din vărsământul obligatoriu anual.

Cheltuielile operaţionale ale Fondului reprezintă cheltuielile privind retribuirea muncii şi
contribuţiile pentru asigurările sociale, serviciile de locaţiune, comunale, precum şi alte cheltuieli
operaţionale efectuate pentru serviciile telefonice şi internet, publicaţii în Monitorul Oficial şi
deplasări.
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ANEXA 2.4

RAPORTUL PRIVIND FLUXUL FONDURILOR CUMULATIVE

Sold la 1
ianuarie
2012

Majorarea
fondurilor
în perioada
de gestiune

Fondurile
calculate

Sold la 31
decembrie
2012

MDL

MDL

MDL

MDL

Contribuţiile iniţiale

7,404,777

-

-

7,404,777

Contribuţiile anilor precedenţi

54,216,070

5,355,439

-

59,571,509

-

16,397,170

5,989,309

22,386,479

52,872,576

8,727,119

1,292,780

62,892,475

429,122

182,135

-

611,257

3,006

-

-

3,006

114,925,551

30,661,863

7,282,089

152,869,503

Contribuţiile trimestriale ale anului curent
Rezultatul din activitatea investiţională
Mijloace neutilizate ale anilor precedenţi
Alte încasări
Total
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ANEXA 2.5

RAPORTUL PRIVIND FLUXUL MIJLOACELOR BĂNEŞTI

2012
MDL

2011
MDL

21,752,608

19,974,683

Vărsămîntul obligatoriu

1,398,371

1,293,132

Plaţi băneşti privind retribuirea muncii şi impozitele aferente

(898,803)

(840,218)

Plaţi băneşti privind cheltuieli operaţionale

(200,739)

(192,772)

-

(8,585)

Plaţi băneşti pentru procurarea activelor nemateriale
Plata depozitelor garantate

(3,900)
(2,172,757)

(48,091,754)

Fluxul net de mijloace băneşti din activitatea
operaţională

19,874,780

(27,865,514)

Activitatea operaţională
Contribuţiile primite de la bănci

Plaţi băneşti pentru procurarea mijloacelor fixe

Activitatea investiţională
Achiziţia hîrtiilor de valoare
Încasări băneşti din vînzarea hârtiilor de valoare
Dobînzi încasate
Fluxul net de mijloace băneşti din activitatea
investiţională

Fluxul net al mijloacelor băneşti
Soldul mijloacelor băneşti la 1 ianuarie
Soldul mijloacelor băneşti la 31 decembrie

(387,075,119) (426,623,573)
357,942,436
444,125,257
14,049,869
10,714,518
(15,082,814)

28,216,202

4,791,966

350,688

617,542

266,854

5,409,508

617,542
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