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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 2016 activitatea Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar a 
fost orientat  spre consolidarea pozi iilor sale financiare, informarea publicului 
despre func ionarea sistemului de garantare a depozitelor, plata depozitelor 
persoanelor fizice devenite indisponibile,precum şi perfec ionarea bazei normativ-
juridice, având drept scop func ionarea eficient  a sistemului public de garantare a 
depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar. 

Din momentul constituirii Fondului au fost acumulate mijloacele financiare 
destinate garant rii depozitelor persoanelor fizice în suma total  de 389.4 mil. lei, 
inclusiv: 
a) contribu ii ini iale şi cele trimestriale ale b ncilor licen iate –231.3 mil. lei; 
b) venituri ob inute din activitatea investi ional  a Fondului –156.9 mil. lei; 
c) mijloace neutilizate destinate cheltuielilor curente –1.2 mil. lei. 

Totodat , au fost pl tite depozitele garantate în urma retragerii licen ei de 
activitate a urm toarelor b nci în suma total  de 50.2 mil. lei, inclusiv: 
a) în anul 2011 depozitele garantate ale B.C.”Investprivatbank” S.A., achitate prin 

intermediul Banca de Economii S.A. – 48.1 mil. lei; 
b) în anii 2012-2016 depozitele garantate ale B.C.”Universalbank” S.A., achitate 

prin intermediul B.C. „VICTORIABANK” S.A. – 2.0 mil. lei; 
c) în anii 2015-2016 depozitele garantate ale B.C.”Banca de Economii” S.A. și ale 

B.C.”Banca Social ” S.A. achitate prin intermediul B.C. „VICTORIABANK” 
S.A.  – 0.13 mil. lei. 
Mijloacele Fondului disponibile la sfîrşitul anului de raportare constituie 339.1 

mil. lei sau 12.2% 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 în 2004 pîn  la 37,669.1 mil.lei în 2016, 
înregistrînd o majorare de cca. 9.9 ori, fapt ce demonstreaz  încrederea popula iei în 
sistemul bancar din Moldova. Depozitele garantate la rândul s u au crescut respectiv 
de la 740.5 mil. lei pân  la 2,783.4 mil. lei, înregistrînd o majorare de cca. 3.8 ori. 

În perioada de activitate a Fondului au fost adoptate şi publicate acte normative ce 
reglementeaz  rela iile între b nci şi Fond în vederea stabilirii mecanismelor de 
formare a resurselor Fondului, pl ii depozitelor garantate şi inform rii publicului. 
Concomitent, au fost emise un şir de acte normative de ordine intern , ce 
reglementeaz  activitatea Fondului în conformitate cu prevederile legisla iei în 
vigoare. 

De asemenea, o aten ie important  a fost acordat  activit ii de informare a 
publicului privind sistemul de garantare a depozitelor, desf şurat  de c tre Fond prin 
intermediul b ncilor licențiate şi paginii electronice oficiale (www.fgdsb.md). 
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CAPITOLUL I 

INFORMA II GENERALE CU PRIVIRE LA 

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR 

 

Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar a fost constituit ca persoan  

juridic  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 activit ii Fondului const  în garantarea depozitelor1 

persoanelor fizice din b ncile licen iate, în condi iile şi limitele prev zute de Lege. 

La formarea mijloacelor Fondului sunt admise şi obligate s  participe toate b ncile 

licen iate de Banca Na ional  a Moldovei. 

Organul de administrare şi supraveghere al Fondului este Consiliul de 

Administra ie compus din 5 membri în conformitate cu art. 24 din Lege. 

Conform Hot rârilor Parlamentului Republicii Moldova nr. 120-XV din 29 aprilie 

2004 cu modific rile ulterioare şi nr. 255 din 09 noiembrie 2012 Consiliul de 

Administra ie este aprobat în urm toarea componen : 

JURMINSCHI Veronica (reprezentant de la Ministerul Finan elor) 

URCANU Vladimir (reprezentant de la Banca Na ional  a Moldovei) 

OGORODNICOV Mihail (reprezentant de la Asocia ia B ncilor din Moldova) 

STRATAN Alexandru (reprezentant de la Ministerul Economiei). 

Reprezentantul propus de la Ministerul Justi iei urmeaz  a fi aprobat de c tre 

Parlamentul Republicii Moldova. 

Conform Hot rîrii Consiliului de Administra ie al Fondului nr. 24 din 19 august 

2011 în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administra ie a fost aleas  dna 

JURMINSCHI Veronica. 

                                           
1În continuare no iunea de depozit va avea sensul stabilit de Lege. 
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Conform Hot rîrii Consiliului de administra ie nr. 141/1 din 24 decembrie 2012 în 

calitate de Vicepreşedinte al Consiliului de administra ie al Fondului a fost ales dl 

OGORODNICOV Mihail. 

Organul de control al Fondului este Comisia de Cenzori, compus  din 3 membri, 

numi i în baza de concurs de c tre Consiliul de Administra ie. 

 

COMISIA DE CENZORI 

1. GRAUR Anatol Preşedintele Comisiei de Cenzori 

2. MARULEA Rodica Membru 

3. RATCOV Maria Membru 

 

Conducerea activit ii curente a executivului Fondului, precum şi reprezentarea 

Fondului în rela iile cu persoane fizice şi juridice este exercitat  de c tre Directorul 

general executiv dl. USATÎI Eduard, numit pentru un nou mandat prin Hot rîrea 

Consiliului de Administra ie nr.160/3 din 23.06.2014. 
 

Structura organizatoric  a Fondului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLUL II 

ELEMENTE CARACTERISTICE ALE ANULUI 2016 ÎN ACTIVITATEA 
FONDULUI 

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2016               www.fgdsb.md                               6 

CAPITOLUL II 

ELEMENTE CARACTERISTICE 

ALE ANULUI 2016 ÎN ACTIVITATEA FONDULUI 

 

1. În anul 2016 activitatea Fondului s-a desf şurat în conformitate cu prevederile 

Legii privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar, precum şi 

altor prevederi ale legisla iei în vigoare. Aceasta s-a deosebit prin sporirea capacit ii 

financiare, plata depozitelor persoanelor fizice devenite indisponibile, precum şi prin 

armonizarea bazei normativ-juridice a Fondului, ce asigur  reglementarea activit ii 

atât a Fondului, cât şi a b ncilor licen iate în domeniul garant rii depozitelor 

persoanelor fizice. 

 

2. Pe parcursul anului 2016 sistemul bancar din Republica Moldova a înregistrat 

tendin e pozitive de dezvoltare, ce a contribuit la sporirea resurselor financiare ale 

Fondului. Astfel, mijloacele financiare destinate garant rii depozitelor persoanelor 

fizice pe parcursul anului de raportare s-au majorat cu 77.5 mil. lei sau cu 29.6%, 

înregistrînd 339,1 mil. lei la sfîrşit de an. Suma totala a depozitelor garantate în 

sistemul bancar a crescut de la 2,476.1 mil. lei la sfîrşitul anului 2015 la 2,783.4 mil. 

lei la sfîrşitul anului 2016, majorîndu-se cu 307.2 mil. lei sau cu 12,4 la sut . 

 

3. Fondul a continuat procesul achit rii depozitelor garantate ale 4 b nci în proces 

de lichidare prin intermediul b ncii-mandatar B.C.”Victoriabank”, precum și direct 

prin contabilitatea sa. Pe parcursul anului de raportare depozitele garantate s-au 

achitat c tre 6 deponenți ai B.C.”Banca de Economii” S.A. în sum  de 34.0 mii lei și 

c tre 20 de deponenți ai B.C.”Banca Social ” S.A. în sum  de 93.8 mii lei, 

constituind achit rile totale a depozitelor garantate de 127.8 mii lei. 
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4. B ncile participante la formarea resurselor Fondului au manifestat o atitudine 

conştient  în vederea respect rii prevederilor Legii şi actelor normative ale Fondului. 

Astfel, toate contribu iile datorate Fondului, precum şi v rs mîntul obligatoriu anual 

au fost achitate pe parcursul anului 2016 f r  întîrzieri şi conform bazelor de calcul, 

prezentate Fondului. 

 

5. În conformitate cu Legea, pe parcursul anului 2016 Fondul a asigurat  

desf şurarea continu  a procesului de informare a publicului privind sistemul de 

garantare a depozitelor persoanelor fizice, precum şi despre func ionarea Fondului de 

garantare a depozitelor în sistemul bancar. Aceasta s-a realizat prin intermediul 

b ncilor licen iate și paginii electronice oficiale a Fondului (www.fgdsb.md), care 

sistematic se actualizeaz . 
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CAPITOLUL III 

ADMINISTRAREA ŞI SUPRAVEGHEREA 

ACTIVIT II FONDULUI 

 

1. Pe parcursul anului 2016 Consiliul de Administra ie s-a întrunit în şedin e 

ordinare şi extraordinare, la care au fost examinate unele aspecte importante ale 

activit ii Fondului, cum ar fi: 

- supravegherea permanent  a activit ii executivului Fondului privind urm rirea 

încas rii în termen de la b ncile licen iate a contribu iilor datorate; 

- respectarea criteriilor de investire a resurselor financiare disponibile ale 

Fondului în conformitate cu politica investi ional  adoptat ; 

- aprobarea reglement rilor necesare execut rii Legii, precum şi modificarea, 

completarea acestora în corela ie cu modific rile legisla iei în vigoare; 

- aplicarea corespunz toare a legilor şi reglement rilor aferente activit ii 

Fondului; 

- asigurarea îndeplinirii procedurilor de compensare a pl ii depozitelor devenite 

indisponibile; 

- aprobarea Bugetului anual şi Raportului anual de activitate al Fondului; 

- stabilirea m rimii v rs mîntului obligatoriu anual; 

- examinarea Rapoartelor trimestriale financiare ale Fondului; 

- examinarea rapoartelor Comisiei de Cenzori şi ale auditorului independent; 

- acceptarea firmei de audit independent ; 

- selectarea b ncii – mandatar pentru efectuarea pl ii depozitelor garantate în 

caz de necesitate; 

- selectarea dealerului primar pe pia a valorilor mobiliare de Stat, etc. 

 

În baza art. 29 lit. o) din Lege, Consiliul de Administra ie, în termenul stabilit, a 

prezentat Parlamentului Republicii Moldova Raportul de activitate al Fondului pentru 
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anul 2015 şi a dat publicit ii Raportul financiar anual şi opinia auditorului 

independent. 

 

2. Supravegherea activit ii Fondului a fost asigurat  de c tre Consiliul de 

Administra ie, inclusiv prin intermediul controalelor efectuate de c tre Comisia de 

Cenzori şi auditorului independent. 

În conformitate cu prevederile Legii, preşedintele Consiliului de Administra ie a 

adus la îndeplinire hot rîrile Consiliului şi a exercitat controlul asupra activit ii 

Directorului general executiv. 

 

3. Pe parcursul anului de raportare membrii Comisiei de Cenzori: 

 au participat la şedin ele Consiliului de Administra ie; 

 au controlat respectarea legilor şi regulamentelor aplicabile activit ii 

Fondului şi au prezentat Consiliului de Administra ie rapoartele respective; 

 au certificat indemniza ia membrilor Consiliului de Administra ie şi 

remunerarea directorului general executiv; 

 au certificat Raportul financiar anual pentru anul 2015; 

 au verificat îndeplinirea deciziilor Consiliului de Administra ie şi a 

Planului de activitate a directorului general executiv; 

 au efectuat controale tematice conform Planului Comisiei de Cenzori 

coordonat cu Consiliul de Administra ie; 

 au elaborat şi au prezentat Consiliului de Administra ie Raportul general 

asupra rapoartelor financiare ale Fondului.  

 

4. Verificarea şi confirmarea Rapoartelor financiare ale Fondului pentru anul 2016 

a fost efectuat  de c tre firma de audit „Grant Thornton” SRL, opinia c reia este 

prezentat  în Anexa 2.1.   
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CAPITOLUL IV 

DEPOZITELE PERSOANELOR FIZICE  

ÎN B NCILE LICEN IATE 

 
Situa ia depozitelor persoanelor fizice, precum şi a deponen ilor în sistemul bancar 

la 31 decembrie 2016 comparativ cu 31 decembrie 2015 (Tabelul 1). 
 
Tabelul 1.Informa ia privind num rul deponen ilor şi a depozitelor persoanelor fizice în 

sistemul bancar 

Indicator 31.12.2016 31.12.2015 

Dinamica în 
m rime 
absolut  

comparativ 
cu 

31.12.2015 

Dinamica 
în puncte 

procentuale 
şi % 

comparativ 
cu 

31.12.2015 

Num rul total al 
deponen ilor2, (pers.),                                                                    
din care: 

4,222,713 3,889,408 333,305 8.6% 

Num rul deponen ilor2              
depozitele c rora sunt 
garantate, (pers.) 

3,656,254 3,484,227 172,027 4.9% 

în % din totalul deponen ilor 86.6 89.6 - -3.0p.p. 

Suma depozitelor – total (mii 
lei),                                                                                             
din care: 

37,669,097.73 35,017,496.14 2,651,601.6 7.6% 

Suma depozitelor 
garantate, (mii lei) 

2,783,360.5 2,476,112.2 307,248.3 12.4% 

în % din totalul depozitelor 7.4 7.1 - 0.3 p.p. 

 

Pe parcursul anului 2016 num rul total al deponen ilor în sistemul bancar a 
înregistrat o sporire de 8,6%, precum și num rul deponen ilor depozitele c rora sunt 
garantate s-a majorat cu 4.9 la sut . 

Totodat , suma total  a depozitelor persoanelor fizice s-a majorat cu 7.6% și suma 
depozitelor garantate ale acestora a crescut cu 12.4%. 

                                           
2Num rul deponen ilor este constituit din persoanele care de in depozite în b nci, acestea fiind incluse multiplu, în 

dependen  de num rul b ncilor în care de in depozite. 
3Sursa: Banca Na ional  a Moldovei. 

4Sursa: Banca Na ional  a Moldovei. 
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 Evolu ia structurii num rului deponen ilor (persoane fizice) în dependen  de 
gradul de garantare în sistemul bancar din Republica Moldova, precum şi evolu ia 
depozitelor acestora sunt prezentate în Figura 1 şi Figura 2. 

 
Figura 1. Evolu ia structurii num rului deponen ilor persoanelor fizice 

 

 

Figura 2.Evolu ia structurii depozitelor persoanelor fizice 
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Structura deponen ilor, depozitele c rora sînt garantate la situa ia din 31 

decembrie 2016, comparativ cu 31 decembrie 2015 este prezentat  în Tabelul 2. 
 

 

Tabelul 2. Structura depozitelor şi a deponen ilor în raport cu plafonul de garantare 

Indicator Total 

din care: 

în cadrul plafonului 
de garantare 

peste plafonul de 
garantare 

Num rul deponen ilor 
depozitele5 c rora sînt 
garantate (persoane): 

   

     -la 31.12.2015 3,484,227 3,191,551 292,676 

     -la 31.12.2016 3,656,254 3,328,354 327,900 

% din total    

     -la 31.12.2015 100 91.6 8.4 

     -la 31.12.2016 100 91.0 9.0 

Total depozitele 
garantate (mii lei): 

   

     -la 31.12.2015 2,476,112.2 720,056.2 1,756,056.0 

     -la 31.12.2016 2,783,360.5 815,960.5 1,967,400.0 

% din total    

     -la 31.12.2015 100 29.1 70.9 

     -la 31.12.2016 100 29.3 70.7 

 

 

 

 

                                           
5Num rul deponen ilor este constituit din persoanele care de in depozite în b nci, acestea fiind incluse multiplu, în 
dependen  de num rul b ncilor în care de in depozite. 
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Dinamica depozitelor garantate ale popula iei pe parcursul anului 2016 în raport 

cu plafonul de garantare este prezentat  în Figura 3 şi Figura 4. 

 

Figura 3. Dinamica depozitelor garantate în raport cu plafonul de garantare 

 

 

 

 

Figura 4. Dinamica num rului deponen ilor, depozitele c rora sunt garantate în raport cu 

plafonul de garantare 
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M rimea plafonului de garantare  

 

La sfârşitul 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 m rimea plafonului de garantare 

în m rime de 6.000 lei. 

În baza art. 6 alin. (3) din Legea privind garantarea depozitelor persoanelor fizice 

în sistemul bancar în vederea ajust rii plafonului de garantare la mijloacele financiare 

disponibile, Fondul trimestrial efectueaz  un studiu de fezabilitate cu scopul 

determin rii posibilit ii major rii plafonului de garantare la un anumit nivel, precum 

şi momentul din care va intra în vigoare. 

La etapa ini ial  a acestui studiu se examineaz  posibilitatea major rii plafonului 

de garantare. În acest sens Fondul opereaz  cu anumi i indicatori financiari, elabora i 

şi specifica i în Regulamentul privind modificarea plafonului de garantare, aprobat 

prin Hot rîrea Consiliului de Administra ie, nr.127/1 din 28.10.2011, precum sînt: 

- Gradul de capitalizare a mijloacelor Fondului, reprezint  raportul între 

mijloacele financiare calculate ale Fondului şi suma total  a depozitelor 

garantate, înregistrate în sistemul bancar la o anumit  dat ; 

- Gradul de acoperire a deponen ilor depozitele c rora sînt integral garantate în 

limita plafonului de garantare; 

- Capacitatea sistemului bancar de achitare a contribu iilor c tre Fond, reprezint  

raportul între suma total  a contribuțiilor încasate pe parcursul perioadei 

gestionare și venitul net înregistrat în sistemul bancar pentru acea perioad ; 

- Coeficientului suficien ei capitalului ponderat la risc, reprezint  indicatorul 

stabilit de c tre Banca Național  a Moldovei. 

Dinamica trimestrial  a indicatorilor financiari necesari pentru modificarea 

plafonului de garantare este prezentat  în Tabelul 3. 
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Tabelul 3.Dinamica indicatorilor financiari necesari pentru modificarea plafonului de 

garantare 

 

Rezultatele studiului de fezabilitate efectuat trimestrial pe parcursul anului de 

gestiune semnalau despre necesitatea major rii plafonului de garantare de c tre 

Consiliul de Administrație al Fondului, îndeosebi indicatorul ”Gradul de capitalizare 

a mijloacelor Fondului”, care pe tot parcursul anului de raportare înregistra valori 

peste nivelul normativului stabilit. 

Dat fiind faptul c , pe data de 19.05.2016 c tre Biroul Permanent al Parlamentului 

Republicii Moldova a fost înaintat cu titlu de inițiativ  legislativ  proiectul de Lege 

privind modificarea art. 6 din Legea privind garantarea depozitelor persoanelor fizice 

în sistemul bancar în vederea major rii plafonului de garantare la nivel de 20.0 mii 

lei, precum și instituirea pe data de 11.06.2015 de c tre BNM a procedurii de 

supraveghere special  asupra 3 b nci (B.C. „MOLDOVA - AGROINDBANK” S.A., 

B.C. „Moldindconbank” S.A. și B.C. „VICTORIABANK” S.A.), ulterior substituit  

cu supravegherea intensiv  pân  la soluționarea problemelor existente în aceste b nci, 

Consiliul de Administrație al Fondului a suspendat luarea deciziei privind majorarea 

plafonului de garantare. 

Indicator Normativ 
La situa ia din: 

31.12.15 31.03.16 30.06.16 30.09.16 31.12.16 

Gradul de capitalizare a mijloacelor 
Fondului, % 

 
≥ 4.0 

 

10.82 11.43 11.57 12.38 12.43 

Gradul de acoperire a deponen ilor 
depozitele c rora sunt integral 
garantate în limita plafonului de 
garantare, % 

≥ 88 91.6 91.6 91.1 91.3 91.0 

Capacitatea sistemului bancar de 
achitare a contribu iilor c tre Fond, 
% 

≤ 2 1.45 1.30 1.46 1.40 1.78 

Coeficientului suficien ei capitalului 
ponderat la risc, % 

≥16 
Normativ 

respectat de 
toate b ncile 

Normativ 
respectat de 
toate b ncile 

Normativ 
respectat de 
toate b ncile 

Normativ 
respectat de 
toate b ncile 

Normativ 
respectat de 
toate b ncile 

Resursele financiare calculate ale 
Fondului, mil lei 

x 267,795 280,530 300,441 322,433 346,102 
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CAPITOLUL V 

MIJLOACELE FINANCIARE ALE FONDULUI 

 

Mijloacele destinate garant rii depozitelor 

 

Principala surs  financiar  a Fondului o constituie contribu iile încasate de la 

b ncile licen iate participante la formarea resurselor acestuia. 

B ncile licen iate depun în Fond contribu iile trimestriale de 0.25% din suma 

total  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 plat  de c tre b nci a v rs mintelor şi contribu iilor c tre 

Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar, aprobat prin Hot rîrea 

Consiliului de administra ie nr.8 din 20.08.2004 cu modific rile şi complet rile 

ulterioare. 

Pe parcursul anului 2016 Fondul a încasat de la b ncile licen iate contribu ii 

trimestriale în suma total  de 25,3 mil. lei. Suma cumulativ  a mijloacelor destinate 

garant rii depozitelor persoanelor fizice, încasate din contribu ii bancare la situa ia 

din 31 decembrie 2016 a constituit 231,3 mil. lei. 

Creşterea continu  a depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar a asigurat 

sporirea contribu iilor trimestriale ale b ncilor achitate pe parcursul anului 2016 cu 

0,7 mil lei sau cu 2.9 la sut  fa  de încas rile din anul 2015.  

În conformitate cu art. 9 al Legii, mijloacele destinate garant rii depozitelor au 

fost completate pe parcursul anului de raportare cu veniturile din activitatea 

investi ional  în sum  de 52,2 mil. lei şi mijloacele neutilizate din bugetul anului de 

raportare în sum  de 133.2 mii lei. 

Evolu ia acumul rii mijloacelor financiare destinate garant rii depozitelor 

persoanelor fizice de la data înfiin rii Fondului pân  la 31 decembrie 2016 este 

prezentat  în Tabelul 4. 
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Tabelul 4. Evolu ia mijloacelor financiare destinate garant rii depozitelor persoanelor 

fizice 

  

 (mii lei) 

 

 

Astfel, resursele financiare ale Fondului disponibile la sfîrşitul anului de raportare 

(339.1 mil. lei) alc tuiesc circa 12.2 la sut  din totalul depozitelor garantate şi circa 

0.9 la sut  din totalul depozitelor persoanelor fizice înregistrate în sistemul bancar la 

situa ia din 31 decembrie 2016. 

 

Indicator 2004-2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

Contribu ii ini iale 7,404.8 - - - - 7,404.8 

Contribu ii trimestriale 124,060.4 23,842.5 26,011.5 24,619.7 25,331.9 223,866.0 

Total mijloace încasate 
de la b nci 131,465.2 23,842.5 26,011.5 24,619.7 25,331.9 231,270.8 

Venit din activitatea 
investi ional  

61,603.5 7,349.3 10,742.7 25,021.7 52,202.2 156,919.4 

Mijloace neutilizate din 
bugetul anului de raportare 

791.8 101.8 77.2 98.1 133.2 1,202.1 

Alte încas ri  3.0 - - - - 3.0 

Plata depozitelor garantate (50,082.0) (14.6) (7.8) (16.2) (127.8) (50,248.4) 

Total mijloace destinate 
garant rii depozitelor  143,781.5 31,279.0 36,823.6 49,723.3 77,539.5 339,146.9 
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Structura încas rilor mijloacelor destinate garant rii depozitelor persoanelor fizice 

pe parcursul activit ii  Fondului la situa ia din 31 decembrie 2016 este redat  de 

Figura5. 

 

Figura 5. Structura încas rilor mijloacelor destinate garant rii depozitelor 

 
 

În concluzie, resursele financiare ale Fondului destinate garant rii depozitelor 

persoanelor fizice acumulate pe parcursul activit ii sale s-au format din aportul 

sistemului bancar în m rime de 59.4 la sut  şi aportul Fondului din investirea 

mijloacelor acumulate și realizarea economiilor în m rime de 40.6 la sut . 
 

Mijloacele destinate acoperirii cheltuielilor curente ale Fondului 

 

În baza art. 10 din Lege, în luna noiembrie a anului 2015 Consiliul de 

Administra ie a aprobat bugetul Fondului pentru anul 2016 în sum  total  de 1,753.9 

mii lei, care a servit drept baz  pentru acoperirea cheltuielilor curente ale activit ii  

Fondului pe parcursul anului 2016.  

La aprobarea bugetului Fondului pentru anul 2017 Consiliul de Administra ie a  

stabilit v rs mîntul obligatoriu anual în form  de rata procentual  în propor ie de 

0.0706%, care alc tuieşte 1,838.4 mii lei. Aceste mijloace au fost încasate de c tre 

Fond pân  la finele anului 2016. 

Contribuţii iniţiale
1.9%

Contribuţii trimestriale
57.5%

Venituri din activitatea 

investiţională
40.3%

Mijloace neutilizate 

destinate cheltuielilor 

curente

0.3%
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CAPITOLUL VI 

GESTIONAREA RESURSELOR 

FINANCIARE ALE FONDULUI 

 

Activitatea investi ional  
 

Potrivit prevederilor Legii, Fondul investeşte mijloace financiare disponibile în 

valori mobiliare de Stat emise de Ministerul Finan elor al Republicii Moldova şi/sau 

în Certificate ale B ncii Na ionale a Moldovei. 

Scopul urm rit de activitatea investi ional  a Fondului const  în ob inerea 

veniturilor din plasarea mijloacelor disponibile pentru a majora resursele financiare 

destinate garant rii depozitelor persoanelor fizice. 

În anul 2016 investirea resurselor financiare disponibile ale Fondului s-a realizat 

numai pe pia a primar  în valori mobiliare de Stat și Certificate ale BNM în 

conformitate cu prevederile Regulamentului privind activitatea investi ional  a 

Fondului, aprobat de c tre Consiliul de Administra ie.  

Situa ia privind investirea şi reinvestirea resurselor financiare disponibile ale 

Fondului în anul 2016 este prezentat  în Tabelul 5. 
 

Tabelul 5. Structura investi iilor şi rentabilitatea plasamentelor 

Indicator 
Volumul 

investi iei, mii 
lei 

Rata medie 
anual  a 

dobînzii, % 

Total plasamente, inclusiv: 1,000,361.1 13.52 

- Bonuri de trezorerie cu termen de circulaţie 91 zile 84,604.8 15.53 

- Bonuri de trezorerie cu termen de circulaţie 182 zile 114,204.6 13.65 

- Bonuri de trezorerie cu termen de circulaţie 364 zile 100,717.0 14.83 

- Obligațiuni de Stat cu termen de circulație 2 ani 23,837.2 12.33 

- Obligațiuni de Stat cu termen de circulație 3 ani 8,639.9 7.64 

- Certificate ale BNM cu termen de circulație 14 zile  668,357.6 9.61 
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Din datele prezentate în Tabelul 5 se observ , c  în anul 2016 Fondul a 

investit/reinvestit mijloacele sale disponibile în toate tipurile de valori mobiliare cu 

diferite termenele de circulație, diversificînd astfel portofoliul s u investi ional.  

Rata medie anual  a dobînzii plasamentelor efectuate pe parcursul anului de 

gestiune a constituit 13.52 la sut , înregistrînd o diminuare fa  de anul precedent cu 

7.11 p.p.. 

Portofoliul investi ional al Fondului la situa ia din 31 decembrie 2016  (la pre  de 

procurare) a alc tuit 340,912.3 mii lei, majorându-se cu 78,505.4 mii lei (29.9%) fa  

de începutul anului (Figura 6). 
 

Figura 6. Evolu ia portofoliului investi ional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Structura portofoliului investi ional la situa ia din 31 decembrie 2016 

 

 
Notă: 

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

BT-182 - Bonuri de trezorerie cu termenul de circulaţie 182 zile 

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 

3-OS - Obligaţiuni de Stat cu dobînda fixă cu termenul de 
circulaţie 3 ani 

CBN-14  - Certificate ale BNM cu termenul de circulație 14 zile 
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Pe parcursul anului 2016 Fondul a ob inut venituri din activitatea investi ional  în 

suma total  de 52.2 mil lei, înregistrând o sporire fa  de anul trecut cu 27.2 mil lei 

sau 108.6 la sut , datorit  ratelor dobînzilor mai mari pe pia a primar  a valorilor 

mobiliare de Stat pe parcursul anilor 2015-2016. 

Investi iile în valori mobiliare de Stat efectuate pe parcursul anului de raportare, s-

au caracterizat prin ratele dobînzilor diminuate, faptul ce va determina încas rile mai 

moderate din activitatea investi ional  pentru anul urm tor de gestiune. 

În conformitate cu Legea, veniturile din activitatea investi ional  au fost îndreptate 

spre majorarea mijloacelor destinate garant rii depozitelor persoanelor fizice. 

 

Plata depozitelor garantate 

 

În anul 2012 Fondul a început plata depozitelor garantate constituite la 

B.C.”Universalbank” prin intermediul b ncii-mandatar B.C.”Victoriabank” S.A.. 

C tre începutul anului 2016 au fost achitate cca. 85.7% din totalul depozitelor 

garantate ale B.C.”Universalbank”, faptul ce a determinat achitarea ulterioar  ale 

acestora direct prin contabilitatea Fondului. Pe parcursul anului de raportare niciun 

deponent al B.C.”Universalbank” nu a solicitat compensație. 

La sfîrșitul anului 2015 Fondul a început plata depozitelor garantate constituite la 

B nca de Economii S.A., B.C. ,,BANCA SOCIAL ” S.A. și B.C. ,,UNIBANK” S.A. 

în proces de lichidare prin intermediul b ncii-mandatar B.C.”Victoriabank. 

Pe parcursul anului 2016 Fondul a efectuat plata depozitelor garantate ale ”B ncii 

de Economii” S.A. în suma total  de 34.0 mii lei și ale B.C. ,,BANCA SOCIAL ” 

S.A. în suma total  de 93.8 mii lei. 

De menționat, c  de la începutul activit ții sale și pîn  în prezent Fondul de 

garantare a efectuat plata depozitelor garantate în suma total  de 50 242.4  mii lei. 

Datele cu privire la procesul de plat  a depozitelor garantate în b ncile în curs de 

lichidare sînt prezentate în Tabelul 6. 
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Tabelul 6. Situa ia cu privire la procesul de plat  a depozitelor garantate 

 

Denumirea b ncii 
în proces de lichidare 

Deponen ii 
garanta i, 

pers. 

Deponen ii 
care au 
solicitat 

compensa ie, 
pers. 

Valoarea 
depozitelor 
garantate, 

mii lei 

Valoarea 
pl ilor 

efectuate, 
mii lei 

B.C. ”Investprivatbank” S.A. - - 48 091,7 48 091,7 

B.C."Universalbank" S.A 3 795 600 2 363,7 2 026,5 

”Banca de Economii” S.A 26 8 51,2 36,4 

B.C."Banca Social " S.A. 21 20 99,8 93,8 

B.C."Unibank" S.A 7 - 8,7 - 

TOTAL 3 849 628 50 615,0 50 248,4 

 

 

 

Executarea bugetului (cheltuieli) 

 

V rs mîntul obligatoriu anual încasat la sfîrşitul anului 2015 a asigurat activitatea 

opera ional  a 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 2016. Bugetul a fost aprobat la venituri şi la cheltuieli în sum  

total  de 1,753.9 mii lei.   

Pe parcursul anului au fost realizate cheltuieli curente în sum  total  de 1,620.7 

mii lei sau 92.4%. Economiile înregistrate la sfârşitul anului de raportare au suplinit 

mijloacele destinate garant rii depozitelor persoanelor fizicecu suma de 133.2 mii lei. 
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Lista b ncilor licen iate participante la formarea mijloacelor 

Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar 

la situa ia din 31 decembrie 2016 

 

1 
 

B.C. „COMER BANK” S.A. 2043, mun.Chişinău, str. 
Independenţei, 1/1 

2 
 

B.C. "VICTORIABANK" S.A. 
2004, mun. Chişinău, str.31 
August 1989, 141 

3  B.C. "MOLDOVA – AGROINDBANK" S.A. 
MD-2006, mun. Chișinău, str. 
Constantin Tănase, 9 

4 
 

B.C. "Moldindconbank" S.A. 
2012, mun. Chişinău, 
str.Armenească, 38 

5 
 

B.C. "EuroCreditBank" S.A. 
2001, mun. Chişinău, str. 
Ismail, 33 

6 
 

„Banca de Finan e şi Comer ” S.A. 2012, mun. Chişinău, str. 
Puşkin A., 26 

7 
 

B.C. "ENERGBANK" S.A. 
2001, mun. Chişinău, str. 
Tighina, 23/3 

8 
 

B.C. "ProCredit Bank" S.A. 
2012, mun. Chisinău, bd. 
Ştefan cel Mare si Sfînt, 65 
of.901 

9  Banca Comercial  Român  Chişin u S.A. 2005, mun. Chişinău, str. 
Puşkin A., 60/2 

10 
 

B.C. "EXIMBANK –  
Gruppo Veneto Banca" S.A. 

2004, mun. Chişinău, bd. 
Ştefan cel Mare si Sfînt, 171/1 

11  
B.C. "MOBIASBANC  –  
Groupe Societe Generale" S.A. 

2012, mun. Chişinău, bd. 
Ştefan cel Mare şi Sfînt, 81a 
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BILAN UL 

la 31 decembrie2016 

Nr. 
cpt. A C T I V 

Sold la 

Începutul perioadei de gestiune Sfîrşitul perioadei de gestiune 
1 2 3 4 
1. Active imobilizate   

Imobiliz ri necorporale 1 018 0 
Imobiliz ri corporale în curs de execu ie   
Terenuri   
Mijloace fixe 1 636 14 271 
Investi ii financiare pe termen lung 26 079 830 32 477 100 
Alte active imobilizate   
Total active imobilizate 26 082 484 32 491 371 

2. Active circulante   
Materiale  522 
Obiecte de mic  valoare şi scurt  durat  6 373 7 919 
Produc ia în curs de execu ie şi produse   
Crean e comerciale şi avansuri acordate 1 213 3 484 
Crean e ale bugetului   
Crean e ale personalului   
Alte crean e curente, din care 19 656 667 8 143 864 

Crean e privind mijloacele cu destina ie special  19 656 667 8 143 864 
Numerar 793 653 40 028 
Investi ii financiare curente  236 327 032 319 889 036 
Alte active circulante 160 620 3 358 
Total active circulante  256 945 558 328 088 211 

 Total active       283 028 042 360 579 582 
 

P A S I V   

3. Capital propriu   
Corec ii ale rezultatelor anilor preceden i   
Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune   
Aporturi ini iale ale fondatorilor   
Fond de active imobilizate  14 271 
Fond de autofinan are   
Alte fonduri 2 654  
Total capital propriu 2 654 14 271 

4. Datorii pe termen lung   
Finan ri şi încas ri cu destina ie special  pe termen lung 281 170 151 358 589 348 
Datorii financiare pe termen lung   
Alte datorii pe termen lung   
Total datorii pe termen lung   281 170 151 358 589 348 

5. Datorii curente   
Finan ri şi încas ri cu destina ie special  curente 1 855 237 1 975 963 
Datorii financiare curente   
Datorii comerciale şi avansuri primite   
Datorii fa  de personal   
Datorii privind asigur rile sociale şi medicale   
Datorii fa  de buget   
Venituri anticipate curente   
Alte datorii curente   
Total datorii curente   1 855 237 1 975 963 

 Total pasive   283 028 042 360 579 582 
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SITUA IA DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 

de la  01 ianuariepîn  la 31 decembrie 2016 

 

Indicatori 
Perioada de gestiune 

precedent  curent  
1 3 4 

Venituri aferente mijloacelor cu destina ie special  1 444 674 1 603 452 
Cheltuieli aferente mijloacelor cu destina ie special  1 444 674  1 603 452 
Excedent (deficit) aferent mijloacelor cu destina ie 
special  

  

Alte venituri (cu excep ia veniturilor din activitatea 
economic )   

Alte cheltuieli (cu excep ia cheltuielilor din activitatea 
economic )   

Excedent (deficit) aferent altor activit i   
Venituri din activitatea economic    
Cheltuieli din activitatea economic    
Rezultatul: profit (pierdere) din activitatea 
economic  

  

Cheltuieli privind impozitul pe venit   
Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune   
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SITUA IA MODIFIC RILOR SURSELOR DE FINAN ARE 

 
de la  01 ianuarie   pîn  la 31 decembrie 2016 

 
 

Nr. 
d/o 

Indicatori 

Sold la 
începutul 

perioadei  de 
gestiune 

Major ri Diminu ri 

Sold la 
sfîrşitul 

perioadei de 
gestiune 

1 2 3 4 5 6 
1 Mijloace cu destina ie special      

Finan ri cu destina ie special  din 
bugetul na ional 

    

Finan ri cu destina ie special  din 
bugetul local 

        

Granturi     
Asisten a financiar  şi tehnic      
Alte finan ri şi încas ri cu destina ie 
special  

283 025 388 79 284 092 1 744 169 360 565 311 

Total mijloace cu destina ie special  
 

283 025 388 79 284 092 1 744 169 360 565 311 

2 Mijloace nepredestinate     
Dona ii     
Ajutoare financiare         
Alte mijloace nepredestinate     
Total mijloace nepredestinate  
 

0 0 0 0 

3 Contribu ii ale fondatorilor şi 
membrilor 

    

Taxe de aderare şi cotiza ii de membru     
Alte contribu ii         
Total contribu ii ale fondatorilor şi 
membrilor  

0 0 0 0 

4 Fonduri     
Aporturi ini iale ale fondatorilor     
Fondul de active imobilizate  14 271  14 271 
Fondul de autofinan are     
Alte fonduri 2 654  2 654  
Total fonduri  2 654 14 271 2 654 14 271 

5 Alte surse de finan are     

 Total surse de finan are 
 

283 028 042 79 298 363 1 746 823 360 579 582 
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