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MESAJUL PREŞEDINTELUI CONSILIULUI BĂNCII
Message by the Chairman of the Board of Directors

Doamnelor şi Domnilor,

Ladies and Gentlemen,

Liderul sistemului bancar, Moldova Agroindbank, a încheiat
anul 2018 cu rezultate financiare excepţionale, dând dovadă
de perseverenţă şi consecvenţă în acţiuni, de o înţelegere şi
asumare clară a direcţiei de dezvoltare a afacerii băncii, totodată demonstrându-și capacitatea de a ţine pasul cu tendinţele pieţei, dar şi de a le anticipa.

Moldova-Agroindbank, the leader of the banking system, has
achieved exceptional financial results during 2018, showing
perseverance and consistence in actions, clear awareness
and assumption of the bank’s business development
direction, also proving the capacity of keeping up with the
market trends, but also anticipating them.

Aceste rezultate au fost atinse pe fundalul unei activităţi
foarte intense pe plan regulatoriu. Eforturile comune întreprinse atât de sectorul bancar privat, cât şi de regulatorul
central şi instituţiile de stat, prin adoptarea noii legislaţii şi
implementarea unor reforme profunde, capabile să consolideze fundamentul întregului sector, au convers spre rezultatele scontate.

These results have been achieved on the background of an
intense regulatory activity. The common efforts undertaken
both in the private banking sector and the central regulator,
and state institutions, by adopting new legislations and
implementing new profound reforms able to reinforce the
foundation of the entire sector, have led towards the desired
results.

Intrarea noilor investitori în structura acţionariatului băncii,
mă refer la HEIM Partners Ltd, a încununat eforturile depuse de MAIB, Banca Naţională şi Guvern pentru a soluţiona
chestiunea transparenţei acţionariatului. Sunt convins că în
aceste circumstanţe MAIB îşi va consolida şi extinde poziţia
de lider, punând accentul pe inovaţii, digitalizare, viteză şi
dinamism, promovând în continuare transparenţa şi onestitatea în relaţiile cu clienţii şi partenerii.

The entry of new investors in the bank’s shareholding
structure, I refer to HEIM Partners Ltd, has crowned the efforts
made by MAIB, The National Bank and the Government
in order to settle the shareholders’ transparency issue. I
am convinced that under these circumstances, MAIB will
reinforce and extend its leading position, focusing on
innovation, digitalization, speed and dynamism, further
promoting transparency and honesty in relation with the
clients and partners.

Fiind un actor deplin implicat în susţinerea proceselor de
dezvoltare a economiei naţionale şi a vieţii sociale, Moldova
Agroindbank rămâne o bancă strategică, cu afaceri responsabile, care simte şi creează noile tendinţe bancare. Am convingerea că eforturile băncii se vor face resimţite implicit pe
termen lung, prin revigorarea mediului antreprenorial.
Cu stimă,
Victor Miculeţ,
Preşedintele Consiliului Băncii

4

Being fully involved in supporting the national economy
development processes and the social life, MoldovaAgroindbank is still a strategic Bank, with responsible
business, which feels and creates the new banking trends. I
strongly believe that the bank’s efforts shall be felt on a long
term by reviving the business environment.
Sincerely,
Victor Miculet,
Chairman of the Board of Directors
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Fiind un actor deplin implicat în susţinerea proceselor de dezvoltare a economiei naţionale şi a vieţii
sociale, Moldova Agroindbank rămâne o bancă
strategică, cu afaceri responsabile, care simte şi
creează noile tendinţe bancare.
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MESAJUL PREŞEDINTELUI
COMITETULUI DE CONDUCERE
Message by the Chairman of the Executive Committee

Pentru Moldova Agroindbank, performanţa este cuvântul-cheie care caracterizează anul 2018. Banca a obținut rezultate excepţionale la absolut toţi indicatorii, poziționându-se
în topul clasamentului performanței bancare și reconfirmându-şi statutul de bancă de încredere, onestă, cu o echipă de
profesionişti integri, dedicaţi prin excelență sectorului bancar
și activităţii pe care o desfăşoară.
Reieșind din rezultatele anului 2018 per sistem, MAIB deţine
28,4% din active, 29,4% depozite, inclusiv 32,1% depozite ale
persoanelor fizice, 35,1% din credite, inclusiv 36% din creditele noi acordate de sistemul bancar. De altfel, în 2018, Moldova
Agroindbank a înregistrat cel mai mare profit din sistem și din
istoria băncii de 27 de ani, extinzându-și cota la 32,4%!
Anul 2018 a fost marcat şi de finalizarea procesului de vânzare
a pachetului de 41.09% de acţiuni unui consorţiu internaţional
cu o reputaţie ireproşabilă, fapt care a deschis accesul băncii la
resurse internaţionale de finanțare.
În acelaşi timp, MAIB s-a aliniat noilor prevederi ale legii privind
activitatea băncilor şi principiilor Basel III nu doar prin ajustarea actelor normative interne, dar şi prin aplicarea lor în practică. Iar acest
fapt semnifică implicit consolidarea fundamentului băncii şi un nivel mai înalt de stabilitate, o etapă calitativ nouă pentru instituție.
Fiind o bancă orientată spre client, MAIB şi-a direcţionat eforturile spre diversificarea coșului de produse adaptate la necesitățile clienţilor, economisindu-le timpul și sporindu-le confortul
datorită posibilității de a-și gestiona operațiunile financiare la
distanță în maximă siguranță.
Bankingul la distanţă este parte a procesului de digitalizare –
o necesitate care s-a impus în toate aspectele vieții și în toate
domeniile de activitate. De aceea, MAIB a investit şi va investi
în acest sector pentru a ține pasul cu evoluțiile tehnologiilor
informaționale. Pe de o parte, acest fapt ne-a permis să îmbunătățim considerabil serviciile și produsele oferite clienților,
bankingul de la distanță fiind tot mai solicitat prin intermediul
serviciilor P2P, T2C, Cash by Code, EASI Banking, a proiectului
pilot MAIBank, lansate în 2018. Pe de altă parte, măsurile întreprinse pe acest segment ne permit să eficientizăm procesele
pe interior, să devenim mai rapizi și mai competitivi, fiind conștienți, în același timp, de necesitatea unui control riguros al
riscurilor care vin odată cu digitalizarea.
Adaptarea la reglementările Basel III, digitalizarea accelerată,
baza financiară temeinică, toate converg spre noi proiecte, noi
culmi pe care cu siguranţă le vom atinge. În acest context, obiectivele ambițioase setate vor contribui la consolidarea și mai accentuată a poziției bancare deținute de MAIB, la anticiparea necesităților clienților prin oferirea de produse și servicii digitalizate,

6

Performance is the key word which characterizes MoldovaAgroindbank in 2018. The bank has achieved exceptional results
to absolutely all ratios, ranking among the top of the banking
performance, and restating its status of a trustworthy and honest
Bank, with a team of sound professionals, totally committed to
the banking sector and to their job.
According to the results of 2018 per system, MAIB holds 28.4% of
assets, 29.4% of deposits, including 32.1% deposits of individuals,
35.1% of credits, including 36% of the new credits granted by
the banking system. Moreover, in 2018 Moldova-Agroindbank
recorded the highest profit in the system and in the bank’s
27-years history, extending its share to 32.4%!
The year 2018 was notable also by the completion of 41.09%
block of shares sale process to a reputable international
consortium, which opened the bank’s access to international
financing sources.
At the same time, MAIB has aligned with the new provisions of
the law on banking activity and Basel III principles not only by
adjusting the internal normative acts, but also by applying them
in practice. This means strengthening the bank’s foundation
and a higher stability level, a qualitatively new stage for the
institution.
MAIB as a client-oriented Bank, has directed its efforts towards
the diversification of the products basket adjusted to the clients’
needs, saving their time and increasing their comfort due to the
possibility of managing their financial operations remotely in
maximum security.
Remote banking is part of the digitalization process – a necessity
that has been imposed in all aspects of life and in all areas
of activity. Therefore, MAIB has invested and will continue to
invest in this sector in order to keep up with the informational
technologies developments.
On the one hand, this fact allowed us to considerably improve
the services and products offered to clients, the remote
banking being increasingly requested through the services P2P,
T2C, Cash by Code, EASI Banking of the MAIBank pilot project
launched in 2018. On the other hand, the measures taken in
this segment enable us to streamline the processes internally,
to become faster and more competitive, while being aware
of the need for rigorous control of the risks that come with
digitization.
Adjustment to the Basel III requirements, accelerated
digitalization, sound financial basis - all lead towards new
projects, new heights that we will certainly achieve.
In this context, the ambitious objectives set up will help strengthen
even further the bank position held by MAIB, at anticipating the
clients’ needs by offering digitalized, competitive and qualitative
products and services, at supporting their businesses and plans,
and seen as a whole, at the economic and social growth of our
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Pentru Moldova Agroindbank, performanţa
este cuvântul-cheie care caracterizează anul
2018. Banca a obținut rezultate excepţionale la
absolut toţi indicatorii, reconfirmându-şi statutul de bancă de încredere, onestă, cu o echipă
de profesionişti integri, dedicaţi prin excelență
activităţii pe care o desfăşoară.

competitive și de calitate, la sprijinirea afacerilor și planurilor lor,
iar văzut ca un tot întreg - la dezvoltarea economică şi socială a
ţării noastre – obiectiv spre care toţi actorii din absolut toate domeniile de activitate trebuie să-şi direcţioneze acţiunile.
Performanțele înregistrate de Moldova Agroindbank se
datorează susţinerii de care ne-am bucurat din partea membrilor
Consiliului, fapt pentru care le mulţumesc în numele Comitetului
de Conducere. Împreună am demonstrat o dată în plus valoarea
MAIB, am demonstrat că suntem un partener de încredere,
un partener dedicat pentru clienți, pentru economie, pentru
societate. Împreună, în 2019, putem MAI Bine. Puterea stă în noi!
Cu respect,
Serghei Cebotari,
Preşedintele Comitetului de Conducere
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country – an objective towards which all actors in absolutely all
areas of activity must direct their actions.
Moldova-Agroindbank performances are due to the members’
support, for which I want to thank them on behalf of the Executive
Committee.
Together we proved once again the value of MAIB, we proved
that we are a trustworthy partner, a partner committed to clients,
to economy, to society. Together, we can Much more in 2019. The
power stays with us!

Sincerely,
Serghei Cebotari,
Chairman of the Executive Committee
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I. RAPORTUL CONSOLIDAT AL CONDUCERII
MANAGEMENT CONSOLIDATED REPORT

1.1. PREZENTAREA GENERALĂ A GRUPULUI

1.1. GROUP OVERVIEW

Grupul Moldova Agroindbank este format din BC „Moldova
Agroindbank” SA ca societate mamă şi companiile sale fiice:
„MAIB – Leasing” SA şi „Moldmediacard” SRL.

The Moldova Agroindbank Group is formed of the CB “Moldova-Agroindbank” SA as a parent company and its daughter
companies (subsidiaries) „MAIB – Leasing” SA and „Moldmediacard” SRL.

BC „Moldova Agroindbank” SA (MAIB) a fost fondată la 8 mai
1991, având statutul de bancă comercială cu forma juridică
de societate pe acţiuni, statut menţinut până în prezent.
MAIB este o instituţie de importanţă sistemică, care deţine
poziţia de lider al sectorului bancar din Republica Moldova,
extinzându-şi cota de piaţă la cei mai importanţi indicatori la
circa o treime din sector.
Fiind o bancă universală, misiunea Moldova Agroindbank
este de a oferi cele mai calitative şi accesibile servicii financiare, pentru a aduce plus valoare persoanelor interesate şi a
le inspira încredere şi siguranţă într-un viitor mai bun acasă,
în Republica Moldova. MAIB îşi propune să devină un grup
financiar cu prezenţă regională şi să fie banca de primă opţiune pentru clienţi şi parteneri. Valorile pe care se bazează în
realizarea misiunii sale sunt orientarea către client, spirit de
echipă, integritate, responsabilitate şi excelenţă.
Anul 2018 a însemnat o nouă etapă în dezvoltarea MAIB, în
condiţiile în care 41.09% din acţiunile băncii au fost achiziţionate de HEIM Partners Ltd – un consorţiu format din investitori cunoscuţi la nivel internaţional: Banca Europeană pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare, Invalda INVL şi Emerging Europe
Growth Fund LP (EEGF), gestionat de Horizon Capital.
Tranzacţia a încheiat procesul de soluţionare a chestiunii privind transparenţa acţionarilor băncii şi a pavat calea spre o
dezvoltare şi mai dinamică a băncii, bazată pe integritate, corectitudine şi transparenţă în acțiuni.
„Moldmediacard” SRL este o companie de procesare a plăţilor
cu carduri constituită la 20 martie 2000, cu statutul juridic de
societate cu răspundere limitată. Moldmediacard este unul
dintre primii operatori din Republica Moldova, care au imple-
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CB „Moldova Agroindbank” SA (MAIB) was founded on May
08, 1991, having the status of a commercial bank with the legal form of a Joint Stock Company - a status maintained until
present.
MAIB is a systemic importance institution, which holds the
leader position in the banking sector of the Republic of Moldova, extending its market share of the most important ratios
to approximately one third of the sector.
Being a universal bank, Moldova Agroindbank ‘s mission is to
offer the most qualitative and accessible financial services, in
order to bring added value to the interested persons and to
inspire confidence and security of a better future at home.
MAIB aims to become a financial group with a regional presence and to be a first option bank for clients and partners.
Orientation towards the client, team spirit, integrity, responsibility and excellence are the values on which the bank relies
in the accomplishment of its mission.
The 2018 year marked a new stage in MAIB development, given that 41.09% of the bank’s shares were purchased by HEIM
Partners Ltd – a consortium of internationally well-known
investors: European Bank for Reconstruction and Development, Invalda INVL and Emerging Europe Growth Fund, LP
(EEGF) managed by Horizon Capital.
The transaction ended the process of settling the bank shareholders’ transparency and paved the path towards a more
dynamic development of the bank, based on integrity, correctness and transparency in actions.
„Moldmediacard” SRL is a card payments processing company founded on March 20, 2000, with the legal status of a
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mentat sistemul informatic necesar pentru procesarea tranzacţiilor cu carduri bancare de plată, actualmente prestând servicii
de procesare pentru membrii sistemelor internaţionale de plăţi
cu carduri Visa, Mastercard şi American Express.
BC „Moldova Agroindbank” SA deţine acţiuni în compania Moldmediacard de la fondarea acesteia, în 2018 majorându-şi cota
de participare în capitalul social al companiei până la 99%.
„MAIB-Leasing” S.A. este prima societate de leasing din Republica Moldova fondată în septembrie 2002. BC "Moldova
Agroindbank" S.A. deţine o cotă de participare de 100% în
capitalul său social. MAIB-Leasing oferă soluţii de finanţare
corespunzătoare necesităților şi exigențelor fiecărui client,
contribuind la dezvoltarea segmentului de leasing al pieței
financiare locale.

Limited Liability Company. Moldmediacard is one of the first
operators in the Republic of Moldova which have implemented the IT system required for processing bank card payment
transactions, currently providing processing services for
members of international payment
CB “Moldova-Agroindbank” SA holds shares in Moldmediacard SRL since its foundation, in 2018 increasing its participation share in the company’s share capital up to 99%.
“MAIB-Leasing” SA is the first leasing company in the Republic of Moldova founded in September 2002. CB “Moldova-Agroindbank” SA holds a participation of 100% in its social
capital. MAIB-Leasing provides financing solutions tailored to
the needs and exigencies of each client, contributing to the
development of the local financial market leasing sector.

1.2. MEDIUL ECONOMIC

1.2. THE NATIONAL ECONOMY

Pe parcursul anului 2018, economia Republicii Moldova a prezentat semne de redresare, consemnând un avans de 4.5%
față de anul 2017 (Fig. 1). Această evoluție este în baza unui
model non-durabil nefiind determinată de factori fundamentali (ex.: majorarea volumului investițiilor publice și a unor
cheltuieli sociale a fost determinată de apropierea alegerilor
și, respectiv, este una temporară; creșterea remiterilor are loc
pe fundalul bazei scăzute de comparație). Printre alți factori
se regăsesc: creșterea venitului disponibil al populației; creșterea cheltuielilor – motor esențial al creșterii economice,
creșterea expansiunii creditare, creșterea exporturilor, creșterea importurilor etc. Pentru anul 2019 se estimează o creștere
a PIB-ului cuprinsă între 3.2% și 3.6%, chiar dacă planează rezerve privind amploarea creșterii.

During 2018, the economy of the Republic of Moldova
showed signs of recovery, recording an advance of 4%
compared to 2017 (Table 1). This evolution is based on a
non-sustainable model not driven by fundamental factors
(for example: the increase of public investments volume and
social expenditures was determined by the proximity of the
elections and, respectively, is a temporary one; the increase
in remittance is due to the fact that comparison bases used
was lower than usually in the previous period). Other factors
include: the increase of the population disposable income;
increased spending – the key driver of economic growth,
credit expansion growth, imports growth, and so on. For
2019, it is estimated that GDP growth will be between 3.2%
and 3.6%, even if the magnitude of growth is questionable.

Fig. 1 / Table 1
PRODUSUL INTERN BRUT (MLRD. MDL; %)
GROSS DOMESTIC PRODUCT (MDL BLN; %)

Nominal GDP (MDL bln)
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Real term growth (%) against 2017
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Indicatorii macroeconomici

Macroeconomic Indicators

Unul dintre factorii esențiali care, în pofida diverselor provocări climaterice și economice interne, i-a permis economiei
moldovenești să crească și să se diversifice este accesul facilitat la piața europeană prin Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ALSAC).

The facilitated access to the European market through the
Deep and Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA) is
one of the key factors that, despite the various domestic climatic and economic challenges, has allowed the Moldovan
economy to grow and diversify.

Comerțul exterior își intensifică ritmurile de creștere, înregistrând evoluții ascendente comparativ cu anul 2017, cu 11.6%
și respectiv 19.3% (Fig. 2). Tendințele structurale și geografice
definitorii s-au consolidat, exporturile de produse autohtone spre UE au crescut în mod robust. Aceste schimbări sunt
traduse prin extinderea cererii pentru creditele din sectorul
comerțului, care a crescut, contribuind la majorarea portofoliului de credite cu 249 mil. lei.

External trade stepped up its growth rates, recording upward
trends as compared to 2017, with 11.6% and 19.3%, respectively (Table 2). Defining structural and geographical trends
have strengthened, the domestic exports to the EU have
increased robustly. These changes have an impact on the
expansion of the demand for the credits in the trade sector,
which has increased, contributing to the increase of the loan
portfolio by MDL 249 million.

Tendințele demografice continuă să reprezinte o constrângere
fundamentală pentru dezvoltarea economică și socială a țării.

Demographic trends continue to represent a fundamental
constraint for the country’s economic and social development.

Principalele riscuri țin de presiunile bugetare aferente. Astfel,
în contextul scăderii cotei populației ocupate și al creșterii
ponderii de emigranți de muncă, sporește vizibil numărul
persoanelor care au depășit vârsta de pensionare. De facto,
într-un singur deceniu, categoria pensionarilor a crescut cu
23% și tendința va continua inexorabil. Datorită acestor fenomene, apar riscuri asupra perspectivelor de pensionare
decentă ale actualei populații ocupate şi vulnerabilizează capacitatea țării de creștere economică şi de a avea avantaj din
dividendul demografic.

The main risks are related to the budgetary pressures involved. Thus, amid the falling employment and increasing
share of labor migrants, the number of people over the retirement age is noticeably increasing. In fact, in one decade, the
retirement number increased by 23% and the trend will continue inexorably. These phenomena affect the decent retirement prospects of the current employment and undermine
the country’s economic growth capacity and take advantage
of the demographic dividend opportunities.

Transferurile de mijloace bănești în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor din Republica Moldova (în bază
netă) au evoluat robust în 2018 cu 5.6% comparativ cu anul
2017 și au totalizat cca 1,267 mil. USD.

Money transfers to individuals through Republic of Moldova banks (on a net basis) grew solidly in 2018 by 5.6% compared to 2017 and amounted to approximately USD 1,267
million.

Analiza structurii geografice a remitențelor transmise de emigranții stabiliți peste hotare relevă că în anul 2018 zona UE
pentru prima dată a devansat statele CSI (40% față de 33%).
În dependență de valută, ponderea majoră revine transferu-

The analysis of the geographical structure of remittances
sent by emigrants settled abroad shows that in 2018 the
EU area for the first time exceeded CIS states (40% vs. 33%).
Depending on the foreign currency, the largest share is the

Fig. 2 / Table 2
EVOLUŢIA COMERŢULUI EXTERN AL REPUBLICII MOLDOVA
THE EVOLUTION OF FOREIGN TRADE OF REPUBLIC OF MOLDOVA

Export
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Import

Trade balance
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Fig. 3 / Table 3
RATA INFLAŢIEI LA FINELE ANULUI
INFLATION RATE AT THE END OF THE YEAR

rilor în EUR – 47.3%, urmate de transferuri în USD – 45.5% și
în RUB – 7.2%. Creșterea veniturilor reale ale populației, majorarea remitențelor de peste hotare de la imigranții muncitori și efectele în urma relaxării politicii monetare vor susține
consumul privat, rămânând în continuare principalul motor
de creștere. Majorarea transferurilor, inclusiv a volumului de
remiteri de bani eliberate de MAIB a contribuit la creșterea veniturilor disponibile ale cetățenilor Republicii Moldova, ceea
ce s-a reflectat și în creșterea numărului de produse și servicii
utilizate de clienții băncii.

transfers in EUR - 47.3%, followed by transfers in USD - 45.5%
and in RUB - 7.2%. The increase in real incomes of the population, the increase of remittances from migrant workers
from abroad and the effects of monetary policy relaxation
will support the private consumption, remaining the main
driver of growth. The increase in transfers, including the
amount of money remittances issued by MAIB, contributed
to the increase of the available incomes of Moldovan citizens, which was also reflected in the increase of the number
of products and services used by the bank’s clients.

Sectorul industrial a atestat o creștere de 3.7% a volumului
producției industriale, comparativ cu anul 2017. După 2 ani
de creștere consecutivă, sectorul agricol a înregistrat suplimentar o creștere de 2.5% în anul 2018. Majorarea producției
globale agricole a fost determinată, în special, de creșterea
producției vegetale – cu 3.8%. Aceste creșteri au condiționat
majorarea portofoliului de credite în domeniul transportului,
telecomunicații, construcții și energetică cu 355 mil. lei. Tendințele pozitive din aceste sectoare generează rezultate profitabile pentru afacerile agenților economici, condiționând
rambursarea în termen a creditelor, fapt ce a contribuit la îmbunătățirea calității portofoliului de credite (inclusiv scăderea
ratei creditelor neperformante).

The industrial sector has registered an increase of 3.7% in the
volume of industrial production compared to 2017. After two
years of consecutive growth, the agricultural sector recorded
a further increase of 2.5% in 2018. The increase of the global
agricultural production was determined in particular by the
growth of vegetal production - by 3.8%. These increases led
to an increase in the loans portfolio in transport, telecommunications, construction and energy by 355 million lei. Positive
trends in these sectors generate profitable business outcomes for business operators, determining the timely repayment of loans, which contributed to improving the quality of
the loan portfolio (including the decrease of non-performing
loans rate).

La finele anului 2018 rata anuală a inflației a înregistrat valoarea de 0.9%, fiind influențată preponderent de diminuarea
presiunilor din partea prețurilor (Fig. 3). Astfel, inflația s-a situat sub nivelul țintă stabilit de BNM (5% +/- 1.5%). BNM respectă obiectivul fundamental privind asigurarea și menținerea stabilității prețurilor, astfel încât să nu influențeze deciziile
economice ale societății.

By the end of 2018, the annual inflation rate was 0.9%, being
mainly influenced by the price pressures reduction (Table 3).
Thus, the level of inflation was below the inflation target set
by NBM (5% +/- 1.5%). The NBM respects the fundamental
objective of ensuring and maintaining the price stability so as
not to influence the economic decisions of the society.

Pentru realizarea obiectivului de stabilitate a prețurilor în condițiile persistenței presiunilor deflaționiste, BNM a menținut
neschimbate ratele la principalele instrumente ale politicii
monetare. Astfel rata de bază s-a menținut la nivelul de 6.5%,
rata dobânzii la creditele overnight – 9.5% și rata dobânzii la
depozitele overnight – 3.5%. Totodată pentru sterilizarea ex-
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In order to achieve the price stability objective under the
persistence of deflationary pressures, NBM has maintained
unchanged the rates on the main monetary policy instruments. Thus, the base rate remained at 6.5%, the interest
rate on overnight credits - 9.5% and the overnight deposit
rate - 3.5%. At the same time, in order to sterilize the excess
liquidity on the market, the NBM increased the reserves
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cesului de lichiditate de pe piață, BNM a majorat norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în
valută neconvertibilă de la 40% până la 42.5% din baza de calcul pentru sporirea volumului masei monetare imobilizate pe
conturile bancare, masa monetară care putea fi redirecționată
pentru creditarea economiei, pe când rata rezervelor minime
obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă a
fost menținută la nivelul de 14% pe tot parcursul anului 2018.

requirements quota in MDL and non-convertible currency
attracted funds, from 40% to 42.5% of the calculation base
for increasing the volume of money that are on the bank
accounts, money which could be redirected to lending the
economy, while the reserve requirements ratio of attracted
funds in freely convertible currency was maintained at 14%
throughout 2018.

Cursul monedei naționale a crescut ușor față de dolarul SUA,
dar a continuat aprecierea față de Euro (Fig. 4). Leul moldovenesc a marcat o depreciere slabă față de dolarul SUA în
termeni nominali (de la 17.10 lei în 2017 până la 17.14 lei la
finele lui 2018). Față de Euro leul moldovenesc s-a apreciat
constant. Chiar dacă observăm aprecierea evidentă a leului
din ultimii 3 ani, dolarizarea rămâne considerabilă.

The exchange rate of the national currency slightly increased
against the US dollar, but continued to appreciate against the
Euro (Table 4). The national currency marked a slight depreciation against the US dollar in nominal terms (from MDL 17.10
in 2017 to MDL 17.14 at the end of 2018). Compared to the
Euro, the Moldovan Leu appreciated steadily. Even if we see
the appreciation of the Leu in the last 3 years, the dollarization remains considerable.

Evoluţia sistemului bancar

Development of the banking system

În anul 2018 au continuat reformele pentru dezvoltarea unui
sector bancar stabil şi transparent, care să asigure baza pentru creșterea durabilă a economiei naționale. La situaţia din
31.12.2018, în sistemul bancar activau 11 bănci licențiate de
Banca Națională a Moldovei (BNM). În conformitate cu prioritățile BNM și angajamentele asumate față de partenerii de
dezvoltare privind transparența acționariatului, anul 2018 a
fost marcat de intrarea pe piață a investitorilor internaționali
cu reputație solidă. Astfel, modificări în structura de proprietate au survenit la următoarele bănci:

In 2018 continued the reforms for developing a stable and
transparent banking sector that would provide the basis for
the sustainable growth of the national economy. As of December 31, 2018, in the banking system operated 11 banks
licensed by the National Bank of Moldova (NBM). In line with
the NBM’s priorities and the commitments made to the development partners on shareholder’s transparency, 2018 was
marked by the entry on the market of internationally reputable investors. Thus, changes in ownership structure have
occurred at the following banks:

 la BC ,,VICTORIABANK” SA, Banca Transilvania din România
a devenit acționar indirect și împreună cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) dețin 72.19%
din capitalul BC ,,VICTORIABANK” SA;

 CB „VICTORIABANK” SA, Banca Transilvania from Romania
became an indirect shareholder and, together with the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD),
hold 72.19% of CB „VICTORIABANK” SA,

 la BC „EXIMBANK” SA a devenit acționar unic Intesa Sanpaolo din Italia, banca devenind parte a Grupului Intesa Sanpaolo,

 CB „EXIMBANK” SA, the sole shareholder became Intesa
Sanpaolo from Italy, the bank becoming part of the Intesa
Sanpaolo Group,

Fig. 4 / Table 4
EVOLUŢIA CURSULUI DE SCHIMB
EXCHANGE RATE EVOLUTION
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Fig. 5 / Table 5
DINAMICA PONDERII CREDITELOR NEPERFORMANTE ÎN TOTAL CREDITE PE SECTOR (%)
DYNAMIC OF NON - PERFORMING LOANS (%)

 la BC „MOLDOVA AGROINDBANK” SA a devenit acționar
un consorțiu de investitori format din BERD, Invalda INVL
și Emerging Europe Growth Fund, LP (EEGF) gestionat de
Horizon Capital, urmare a procurării pachetului unic de acțiuni în mărime de 41.09% din capitalul băncii.

 BC„MOLDOVA-AGROINDBANK” SA, a consortium of investors
formed by: EBRD, Invalda INVL and Emerging Europe Growth
Fund, LP (EEGF) became the shareholder, following the acquisition of the 41.09 percent stake of the bank’s equity.

Băncile au activat într-un mediu marcat de procesul activ de
modernizare a cadrului de administrare a sectorului, care prevede alinierea legislației bancare naționale la standardele și
practicile internaționale Basel III și IFRS 9. În rezultat, noul cadru prevede îmbunătățirea guvernanței corporative și un nou
model de evaluare a suficienţei capitalului intern ce acoperă
magnitudinea tuturor riscurilor.

Banks have worked in an environment characterized by
the active process of upgrading the banking sector’s management framework, which provides for the alignment of
national banking legislation to international standards and
practices Basel III and IFRS 9. As a result, the new framework
provides for corporate governance improvement and a new
assessment model of the internal capital adequacy that covers all risks magnitude.

Mediul de afaceri în sectorul bancar în anul 2018 s-a caracterizat prin:

In 2018 the banking sector business environment was characterized by:

 continuarea tendinței de consolidare a fondurilor proprii,
în același timp fiind menținut un nivel înalt de lichiditate
și profitabilitate. Pe tot parcursul anului 2018 s-a menținut
rata de bază la nivelul de 6.5% anual. Totodată, excesul de
lichiditate a determinat BNM să majoreze norma rezervelor obligatorii până la valoarea de 42.5%. Norma rezervelor
obligatorii din mijloace atrase în valută liber convertibilă a
fost menținută la nivelul de 14.0% din baza de calcul;

 continuing the trend of strengthening the own funds,
while maintaining a high level of liquidity and profitability. Throughout 2018, the base rate was maintained at
6.5% per year. At the same time, the liquidity excess led
NBM to increase the reserve requirements ratio to 42.5%.
The reserve requirements ratio of freely convertible currencies was maintained at 14.0% of the base of calculation;

 creșterea activelor, marcată de accelerarea creditării prin
creșterea volumului creditelor noi acordate cu 17.8% comparativ cu anul 2017, creditele accesate de persoanele fizice fiind principalul motor de creștere. De cealaltă parte,
portofoliul depozitelor este în creștere cu ritmuri mai lente comparativ cu majorarea din anul 2017.

 the growth of assets marked by the acceleration of lending through the increase in the volume of the new loans
granted by 17.8% compared to 2017, the loans of individuals being the main engine of growth. On the other hand,
the deposit portfolio is growing slower compared to the
growth in 2017.

 indicatorii calității activelor au continuat să se amelioreze,
ponderea creditelor neperformante în totalul creditelor s-a
diminuat cu 5.8% comparativ cu finele anului 2017, constituind 12.5% la 31.12.2018 (Fig. 5). Cu toate acestea, valoarea acestui indicator rămâne a fi înaltă, băncile urmând să
își intensifice eforturile în scopul reducerii acestui indicator.

 asset quality ratios continued to improve, the share of
non-performing loans in total loans decreased by 5.8 %
compared to the end of 2017, constituting 12.5% as of December 31, 2018 (Table 5). Nevertheless, the value of this
indicator remains high, and the banks will step up their efforts to reduce it.

Potrivit datelor publicate de BNM, la 31.12.2018 sectorul bancar a înregistrat următoarele rezultate:

According to data published by the NBM as of December 31,
2018, the banking sector recorded the following results:
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Fig. 6 / Table 6
EVOLUŢIA ACTIVELOR (MLRD. LEI)
DYNAMIC OF ASSETS (BLN MDL)

Total loans

Investment in securities

Other assets

Activele totale au însumat 83,2 mlrd. lei, majorându-se comparativ cu finele anului precedent cu 4.6% (Fig. 6).

Total assets amounted to MDL 83.2 billion, increasing by 4.6%
compared to the end of the previous year (Table 6).

Soldul portofoliului de credite, conform rapoartelor prudențiale
pe sectorul bancar, s-a majorat cu 5.9%, constituind 35,5 mlrd. lei.

The balance of credit portfolios according to the prudential
reports on the banking sector increased by 5.9% and constituted MDL 35.5 billion.

Soldul depozitelor, conform rapoartelor prudențiale la
31.12.2018, s-a majorat cu 6.0%, constituind 63,46 mlrd. lei.
Cel mai mare impact asupra majorării soldului depozitelor a
avut-o creșterea depozitelor persoanelor fizice cu 2,1 mlrd. lei
(5.2%), iar soldul depozitelor persoanelor juridice s-a majorat
cu 1,6 mlrd. lei (7.9%) (Fig. 7).
La 31.12.2018, profitul aferent exercițiului pe sistemul bancar a însumat 1,6 mlrd. lei. Comparativ cu perioada similară
a anului precedent, profitul s-a majorat cu 7%, cea mai mare
parte din contul majorării veniturilor neaferente dobânzilor și
diminuării cheltuielilor neaferente dobânzilor. Totodată, cheltuielile aferente dobânzilor s-au diminuat cu 1.4%, ca urmare
a diminuării deprecierii activelor datorită îmbunătățirii calității portofoliului de credite.

The balance of deposits, according to prudential reports as of
December 31, 2018, increased by 6.0% constituting MDL 63.46
billion. The biggest impact on the increase in the balance of deposits was recorded by the increase in deposits of individuals
by MDL 2.1 billion (5.2%) and the balance of deposits of legal
entities increased by MDL 1.6 billion (7.9%) (Table 7).
As of December 31, 2018, the profit of the banking system
amounted to MDL 1.6 billion. Compared to the same period
of the previous year, the profit increased by 7%, mostly due to
non-interest income increases and decrease of non-interest
expense. At the same time, interest expenses decreased by
1.4% as a result of the decrease in asset depreciation due to
the improvement of the loan portfolio quality.

Fig. 7 / Table 7
EVOLUŢIA DEPOZITELOR TOTALE (MLRD. LEI)
DYNAMIC OF TOTAL DEPOSITS (BLN MDL)
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Sucursalele MAIB - etalon al calităţii
MAIB branches - flagship of quality

17

Raport anual | Annual Report | 2018

1.3. INDICATORII DE PERFORMANŢĂ LA NIVEL DE GRUP (FINANCIARI/NEFINANCIARI)

31.12.2018

31.12.2017

Total active, mii lei

23,733,719

22,295,689

Credite acordate clienţilor (net), mii lei

Date generale la nivel de grup
Situaţia poziţiei financiare
11,563,088

9,842,927

Creanţe aferente leasing-ului, mii lei

111,100

132,031

Împrumuturi, mii lei

627,684

683,079

18,646,955

17,535,629

3,906,586

3,677,143

919,621

864,471

Datorii către clienţi, mii lei
Total capitaluri proprii, mii lei
Situaţia de profit sau pierdere
Venituri nete din dobânzi, mii lei
Venituri neaferente dobânzilor, mii lei

540,940

592,940

Total venit operaţional, mii lei

1,460,561

1,457,411

Cheltuieli operaţionale, mii lei

788,643

685,477

Cheltuieli nete din depreciere şi provizioane, mii lei

(65,379)

(252,245)

Profit net al exerciţiului financiar, mii lei

536,446

461,639

516,91

442.87

31.12.2018

31.12.2017

Câștiguri pe acţiune (în MDL/acţiune)
Indicatori de performanţă
Rentabilitatea activelor (ROA) după impozitare, %

2.3%

2.2%

14.1%

13.3%

54%

47%

22.25%*

25.79%

Net promoter score

47%

39.1%

Numărul angajaţilor

2017

1921

193

186

66

66

127

120

Rentabilitatea capitalului (ROE) după impozitare, %
Rata cost/venit (CIR), %
Date generale la nivel de bancă
Rata fondurilor proprii

Subdiviziuni ale băncii, inclusiv:
Sucursale
Agenţii

*Din 30 iulie 2018, banca raportează rata fondurilor proprii în conformitate cu cerinţele CRD IV/CRR şi Basel III.
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1.3. GROUP PERFORMANCE INDICATORS (FINANCIAL/NON-FINANCIAL)

31.12.2018

31.12.2017

Total assets, MDL thousand

23,733,719

22,295,689

Net Loans and advances to customers, MDL thousand

General highlights of the group
Consolidated financial statement
11,563,088

9,842,927

Lease receivables, MDL thousand

111,100

132,031

Borrowings , MDL thousand

627,684

683,079

Due to customers, MDL thousand

18,646,955

17,535,629

Total equity, MDL thousand

3,906,586

3,677,143

Net interest income, MDL thousand

919,621

864,471

Non-interest income, MDL thousand

540,940

592,940

Consolidated P&L statement

Total operating income, MDL thousand

1,460,561

1,457,411

Operational expenses, MDL thousand

788,643

685,477

Impairment and provision net expenses, MDL thousand

(65,379)

(252,245)

Net profit, MDL thousand

536,446

461,639

"Earnings per share ( MDL/share)"

516,91

442.87

31.12.2018

31.12.2017

Return on Assets (ROA) after tax,%

2.3%

2.2%

Return on Equity (ROE) after tax,%

14.1%

13.3%

54%

47%

22.25%*

25.79%

Net promoter score

47%

39.1%

Employees

2017

1921

Network distribution, including:

193

186

Branches

66

66

Agencies

127

120

Performance indicators

Cost rate/income (CIR), %
General highlights at the bank’s level
Capital adequacy ratio

*Starting from 30 July 2018, the bank reports the capital adequacy ratio calculated in accordance with the requirements of CRD IV/CRR and Basel III.
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1.4. STRATEGIA GENERALĂ

1.4. GENERAL STRATEGY

Pe parcursul anului 2018, MAIB, ca societate mamă în cadrul Grupului, a continuat implementarea strategiei aprobate pentru anii
2017-2019, care este parte a procesului amplu de transformare
a băncii într-o organizație modernă. Strategia Băncii este orientată spre dezvoltarea organică a afacerii, sporirea profitabilității
și eficienței, consolidarea poziției de lider incontestabil al pieței
bancare. Pentru realizarea cu succes a obiectivelor strategice, acțiunile noastre s-au focusat pe următoarele dimensiuni:

During 2018, MAIB, as a parent company within the Group,
continued the implementation of the approved strategy for
2017-2019, which is part of an extensive Bank transformation process into a modern institution. The bank Strategy is
oriented towards the organic business development, higher
profitability and efficiency and towards ensuring the status
of unquestionable leader of the banking market. For the successful achievement of the strategic objectives, the bank will
focus on the following dimensions:

Performanța financiară
În 2018 MAIB a continuat să fie o bancă rentabilă și eficientă în
condiții optime de risc, înregistrând rezultate superioare mediei pe sistem bancar. In condițiile intensificării concurenţei pe
piață, banca a obținut un profit net de 531,46 mil. lei, ceea ce
a permis menținerea unei rentabilități a capitalului de 13.63%,
si a rentabilității activelor de 2.20%. Indicatorii de calitate a
activelor continuă să se amelioreze pe fondul reducerii ratei
creditelor neperformante și creșterii volumului creditelor noi
acordate, driverul principal fiind segmentul persoane fizice.

Relații cu clienții
În anul 2018, MAIB a reușit să-și mențină poziția de lider, majorându-și cotele de piață la principalii indicatori economici
precum: active – 28.4%, credite (suma de bază) – 35.1%, depozite (suma de bază) – 29.4%, profit – 32.4%*. Acțiunile îndreptate spre consolidarea relațiilor cu clienții au condus la
sporirea nivelului de recunoaștere a Brand-ului, încrederii faţă
de bancă ţi creșterii numărului clienților noi atrași la deservire.
În anul 2018 echipa MAIB a activat eficient în domeniul digitalizării pentru a construi în timp propriul ecosistem complex
care să se integreze eficient cu multiple sfere de activitate ale
clienților noștri, pentru fidelizarea lor maximă, minimizarea
cheltuielilor operaționale și sporirea veniturilor.

Financial performance
In 2018, MAIB continued to be a profitable and efficient Bank
under optimal risk conditions, achieving higher than the average results per banking system. Under conditions of intensified competition on the market, the bank got a net profit of
MDL 531,46 mil, which allowed to maintain a ROE of 13.63%,
and ROA of 2.20%. The asset quality ratios continue to improve in the context of lowering the non-performing loans
ratio and increasing the volume of the new granted loans, the
main driver being the segment of individuals.

Relations with clients
In 2018, MAIB managed to maintain its leader position, increasing its market shares for the main economic ratios, as follows:
assets – 28.4%, credits (basic amount) – 35.1%, deposits (basic
amount) - 29.4%, profit - 32.4%*. The actions aimed at strengthening the relations with clients led an increase in brand recognition, confidence in the bank and an increase in the number
of new clients attracted. In 2018, MAIB team worked efficiently
in the field of digitalization, to build in time its own complex
ecosystem, which shall efficiently integrate with our clients’
multiple spheres of activity, to maximize client loyalty, to minimize operational expenses and to increase incomes.

*sursa: www.bnm.md/bdi/pages/reports/drsb/DRSB1.xhtml?id=0&lang=ro

*source: www.bnm.md/bdi/pages/reports/drsb/DRSB1.xhtml?id=0&lang=ro

Eficiență

Efficiency

La capitolul eficienţă, banca a avansat in implementarea proiectului de transformare, având ca scop eficientizarea proceselor şi operațiunilor prin centralizarea şi optimizarea funcțiilor de Back-office. A fost implementată structura nouă care
a permis aplicarea sistemului de management al proiectelor.

As far as efficiency is concerned, the bank progressed in implementing the transformation project, having the purpose
of streamlining the processes and operations by centralizing
and optimizing the Back-office functions. A new structure has
been implemented that has allowed the application of the
project management system.

Pornind de la nevoile, aspirațiile și așteptările clienților de a le
oferi confort, rapiditate și încredere în relația cu banca, principala noastră preocupare fiind revizuirea continuă a proceselor interne, evoluția digitală în diferite domenii de activitate şi
perfecționarea modelului de business în condițiile unei concurenţe tot mai accentuate.

Capital uman și tehnologii
În anul 2018 banca a continuat implementarea programelor
de dezvoltare a capitalului uman, axându-se pe formarea și

20

On the basis of the clients’ needs, aspirations and expectations of providing them comfort, rapidity and trust in relation
with the bank, our main concern is internal processes continuous revision, digital evolution in different areas of activity
and the business model improvement in the context of an
increasingly marked competition.

Human capital and technologies
In 2018, the bank continued to implement human capital
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dezvoltarea profesională a angajaților, acordarea susținerii
privind certificarea internațională, dezvoltarea de instrumente și practici de management al capitalului uman, fortificarea
spiritului de echipă, crearea unui mediu confortabil de activitate prin realizarea proiectului de reamplasare a sediului
băncii în edificiu nou, dezvoltarea unei culturi inovative, care
urmărește scopul încurajării creativității pe diferite arii de activitate a băncii.

development programs, focusing on the employees training
and professional development, giving support for international certification, developing human capital management
instruments and practices, fortifying team spirit, building
a comfortable activity environment by implementing the
project of relocating the bank Head Office in a new building,
developing an innovative culture, which aims at encouraging
creativity in different areas of the bank activity.

Banca a dezvoltat in continuare tehnologiile informaționale,
scopul principal fiind crearea unei arhitecturi stabile a sistemului care să asigure continuitatea afacerii şi susținerea proceselor de business, implementarea politicilor de securitate,
identificare şi control al riscurilor potențiale.

The bank has further developed information technologies,
the main purpose being the creation of a stable system architecture which shall ensure business continuity and business
processes support, security policies implementation, potential risks identification and control.

În anul 2019 banca va continua procesul amplu de transformare pentru realizarea conceptului strategic:

In 2019 the bank shall continue its extensive transformation
process to achieve the strategic concept:

Performanţă financiară

Financial performance

Vom spori rentabilitatea financiară a afacerii noastre, asigurând
o gestionare mai eficientă a costurilor și a raportului dintre
risc și rentabilitate. Vom îmbunătăți sistematic și previzibil
productivitatea și eficientă pentru a spori rentabilitatea
capitalului ajustat la risc.

We will enhance the financial profitability of our business,
ensuring a more efficient cost management and risk/profitability ratio. We will improve systematically and predictably
productiveness and efficiency to increase the bank’s return
on equity adapted to risk.

Relații cu clienții

Relations with clients

Vom consolida relația cu clienții oferindu-le o calitate înalta
a deservirii și dezvoltând produse și servicii noi, care să
întrunească și să le depășească așteptările și necesitățile.
Prin orientarea către client și sporirea satisfacției vom majora
volumul total al afacerii băncii și vom consolida pozițiile pe
principalele segmente ale pieței.

We will step up relations with clients by providing high quality
services and developing new products and services, meeting and
exceeding their expectations and needs. By sticking to our clients
focused approach and taking measures to enhance clients’ satisfaction, we will increase the total business volume of the bank and
will consolidate our positions on the main market segments.

Eficiență

Efficiency

Vom asigura bazele creșterii calitative prin dezvoltarea sistemelor
moderne de management şi implementarea proceselor de
afaceri inovative. Vom finaliza modernizarea proceselor actuale
şi vom adapta schimbărilor modelul de business al băncii.

We will ensure a quality growth by developing modern management systems and implementing innovative business
processes. We will complete the upgrade of existing processes and will adjust the bank’s business pattern to changes.

Capital uman și tehnologii

Human capital and technologies

Vom perfecționa sistemul de management al capitalului uman,
asigurând un nivel superior de responsabilitate și guvernanţă
corporativă și menținând cele mai înalte standarde profesionale
și etice. Ne vom afirma drept unul din cei mai buni și cei mai
solicitați angajatori pe piața locală, oferind un mediu de lucru
sigur și motivant. Vom continua dezvoltarea infrastructurii
tehnologice a băncii prin implementarea sistemelor informatice
moderne și soluțiilor de business inteligente, garantând un nivel
maxim de funcționalitate și siguranța.

We will improve the human capital management system so
as to ensure a higher level of responsibility and corporate
governance and to preserve the highest professional and
ethical standards. We will assert ourselves as one of the best
and most demanded local employers, providing a safe and
motivating working environment. We will further develop
the technological basis of the bank by implementing cutting-edge information systems and smart business solutions,
thus guaranteeing a high functionality and safety level.

Strategia Băncii, ca entitate mamă în cadrul Grupului, are un
model integrat de dezvoltare şi stabilește direcțiile pentru
strategiile entităților individuale din cadrul Grupului.

The bank’s strategy as a parent entity within the Group has
an integrated development model and sets out the directions
for the strategies of the Group individual entities.
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1.5. GUVERNANŢA CORPORATIVĂ

1.5. CORPORATE GOVERNANCE

Guvernanţa corporativă a BC „Moldova Agroindbank” SA (ca
societate-mamă) şi a companiilor sale fiice: „MAIB – Leasing”
SA şi „Moldmediacard” SRL (Grupul) reprezintă totalitatea
principiilor, regulilor şi normelor interne, ce asigură administrarea şi gestionarea eficientă şi transparentă de către organele de conducere ale băncii şi ale companiilor fiice a activităţii acestora, în interesul tuturor părţilor interesate (acţionari,
angajaţi, clienţi, comunitate). O structură adecvată a guvernanței corporative înseamnă un sistem eficient de stabilire a
obiectivelor, de luare a deciziilor, precum şi gestionarea corectă, prin control şi monitorizare continuă, a executării deciziilor luate în scopul realizării obiectivelor propuse.

CB „Moldova Agroindbank” SA corporate governance (as a
parent company) and its daughter companies (subsidiaries):
„MAIB - Leasing” SA and „Moldmediacard” SRL (the Group)
represents all the principles, rules and internal regulations,
that ensure the management bodies’ effective and transparent administration and management of the bank and the
daughter companies (subsidiaries), in the best interests of all
stakeholders (shareholders, employees, clients, community).
An adequate corporate governance structure implies an efficient system of goal setting, decision-making, as well as the
proper management through ongoing monitoring and control of the decisions’ implementation in order to achieve the
objectives set.

O guvernanţă corporativă sustenabilă a fost şi continuă să
reprezinte o condiţie fundamentală pentru asigurarea stabilităţii şi eficienţei activităţii Grupului. Grupul conştientizează
gradul major de responsabilitate pe care îl are faţă de acţionari, faţă de membrii organelor de conducere, angajaţi, clienţi
şi partenerii de afaceri ai Grupului, precum şi faţă de societate
per ansamblu, urmărind în acest sens în permanență formarea şi menţinerea gradului de încredere în modul de administrare a activităţii Grupului, controlul şi reducerea riscurilor,
menţinerea sporirii constante a indicatorilor financiari.

The sustainable corporate governance has been and continues to be a key condition for ensuring the stability and efficiency of the Group’s business. The Group is aware of that
major degree of responsibility it has towards shareholders,
members of the Group’s management bodies, employees,
clients and business partners as well as society as a whole,
in this regard constantly following to build and maintain the
confidence in Group’s management, control and risks reduction, maintenance of a steady increase in financial indicators.

Cadrul guvernanţei corporative al băncii este definit în Codul de guvernanţă corporativă, care are drept scop stabilirea
unor principii de lucru, atribuţii şi responsabilităţi ale organelor de conducere ale băncii, pe care acestea trebuie să le urmărească şi care ar servi drept ghid în aplicarea unor principii
eficiente de administrare şi supraveghere a activităţii băncii.

The corporate governance framework of the bank is defined
in the Corporate Governance Code, which aims to establish
working principles, duties and responsibilities of the bank’s
management bodies, that they have to follow and would
serve as guideline in the application of some efficient Bank
activity’s administration and supervision principles.

Codul de guvernanţă corporativă al BC „Moldova Agroindbank” SA poate fi accesat pe site-ul oficial al MAIB, în cadrul
paginii ce dezvăluie informaţia privind guvernanţa băncii, împreună cu Declaraţia de guvernanţă corporativă “Conformare
sau justificare”.

The Corporate Governance Code of CB „Moldova Agroindbank” SA can be accessed on the bank’s website, on the
bank’s governance disclosure page, along with the Corporate
Governance Statement „Comply or Explain”.

https://www.maib.md/files/2018/5/29/codul-de-guvernanta-corporativa-bc-quot-moldova-agroindbank-quot-s-a/codul-de-guvernanta-corporativa-bc-quot-moldova-agroindbank-quot-s-a.pdf

https://www.maib.md/files/2018/5/29/codul-de-guvernanta-corporativa-bc-quot-moldova-agroindbank-quot-s-a/codul-de-guvernanta-corporativa-bc-quot-moldova-agroindbank-quot-s-a.pdf

Cadrul guvernanţei corporative al companiilor fiice „MAIB –
Leasing” SA şi „Moldmediacard” SRL este definit în Statutele
acestor societăţi şi regulamentele organelor de conducere.

Corporate governance framework of the „MAIB - Leasing” SA
and „Moldmediacard” SRL subsidiaries is defined in the Statutes of these societies and in the management bodies regulations.

1. Administrarea băncii şi organele de conducere

1. Bank management and management bodies

Adunarea generală a acţionarilor este autoritatea supremă de deliberare şi decizie a băncii, prin intermediul căreia
acţionarii îşi realizează dreptul de participare la gestionarea
activităţii băncii în conformitate cu prevederile legislaţiei în
vigoare.

General Shareholders Meeting is the supreme deliberation
and decision-making authority of the bank, through which
the shareholders exercise their right to participate in the
management of the bank’s activity in accordance with the
provisions of the legislation in force.

Cadrul existent al guvernanţei corporative a băncii asigură un
tratament echitabil pentru toţi acţionarii băncii, inclusiv pentru cei minoritari.

The existing Bank’s corporate governance framework ensures
fair treatment for all Bank shareholders, including the minority ones.
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Consiliul băncii este organul de administrare, cu atribuţii de
reglementare şi supraveghere a afacerii băncii, inclusiv a mecanismului de realizare a obiectivelor strategice, a modului în
care banca îşi organizează activitatea, gestionează riscurile, se
conformează la cerinţele legislaţiei şi reglementările în vigoare. Consiliul este constituit din 7 membri aleşi de Adunarea
generală a acţionarilor băncii din rândul candidaţilor identificaţi de Comitetul de numire al băncii, în conformitate cu
prevederile legislaţiei în vigoare.

The Bank’s Board is the management body with regulatory
and supervisory functions of the bank’s business, including
how the strategic objectives are achieved, how the bank organizes its activity, risks management, how the bank complies with the requirements of the legislation and regulations
in force. The Board consists of 7 members, elected by the
General Shareholders Meeting from amongst the candidates
identified by the Appointment Committee, in accordance
with the legislation in force.

Responsabilităţile de bază ale Consiliului băncii vizează: asigurarea dezvoltării afacerii şi a solidităţii financiare a băncii,
supravegherea implementării strategiei de risc, precum şi a
modului în care activităţile băncii sunt organizate şi reglementate.

The Board’s basic responsibilities are to ensure the business
development and financial soundness of the bank, to oversee
the implementation of the risk strategy and the way in which
the bank’s activities are organized and regulated.

Consiliul monitorizează şi evaluează periodic eficacitatea cadrului de administrare a activităţii băncii, inclusiv principiile
de guvernanţă şi adoptă măsurile adecvate pentru remedierea eventualelor deficienţe.
Consiliul asigură că banca menţine o relaţie eficientă de colaborare cu autorităţile de supraveghere, prin implicarea activă a Consiliului în problemele majore ale băncii şi ţinerea
pasului cu schimbările semnificative în activitatea acesteia
şi a mediului social-economic, acționând în scopul protejării
intereselor băncii.
De asemenea, Consiliul aprobă, la propunerea Comitetului de
Conducere al băncii, decizia de emisiune a obligaţiunilor, cu
excepţia obligaţiunilor convertibile, precum şi darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligaţiuni şi modifică în
legătură cu aceasta statutul băncii, precum şi decide achiziţionarea şi răscumpărarea valorilor mobiliare ale băncii, în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.
În activitatea sa, Consiliul este asistat de către 4 comitete specializate: Comitetul de risc, Comitetul de audit, Comitetul de
numire şi Comitetul de remunerare.
Fiecare comitet este compus din 3 membri, inclusiv președintele acestuia, aleşi din rândul membrilor Consiliului băncii,
unde majoritatea acestora sunt independenţi, pe un termen
corespunzător mandatului componenţei respective a Consiliului băncii.
Comitetele specializate ale Consiliului raportează direct Consiliului băncii.
Comitetul de Risc are responsabilitatea de a asigura organizarea unui sistem eficient de identificare şi evaluare permanentă a riscurilor aferente activităţii băncii, în vederea gestionării şi minimizării acestora. Comitetul de Risc asigură suport
Consiliului băncii în definirea strategiei de risc şi a apetitului
de risc şi asistă în monitorizarea strategiei de risc.
Comitetul de Audit îndeplineşte funcţia de supraveghere a
sistemului de control intern al băncii şi monitorizează practicile contabile şi financiare aplicate în bancă, cât şi supraveghează activitatea funcţiei de audit intern.
Comitetul de Numire identifică şi propune Consiliului băncii,
candidaţi pentru funcţia de membru al Consiliului, evaluează
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The Board regularly monitors and evaluates the effectiveness
of the bank’s governance framework, including the governance principles, and takes appropriate action to address any
deficiencies.
The Board ensures that the bank maintains an effective cooperation relationship with the supervisory authorities through
its active involvement in the major issues of the bank and
keeping up with the significant changes in its activity and
in the socio-economic environment, acting to protect the
bank’s interests.
Moreover, the Board approves, on the proposal of the Executive Committee, the decision to issue bonds, except for
convertible bonds, as well as the report on the results of the
bonds issue and modifies in this respect the bank’s Statute
as well as decides on the acquisition and redemption of the
bank’s securities in accordance with the Republic of Moldova
legislation in force.
The Board is assisted in its work by 4 specialized Committees:
the Risk Committee, the Audit Committee, the Nomination
Committee and the Remuneration Committee.
Each Committee consists of 3 members, including its Chairperson, elected from amongst the Bank Board members,
where most of them are independent, for a period corresponding to the mandate of the respective composition of
the Bank Board.
The specialized Board Committees report directly to the Bank
Board.
The Risk Committee has the responsibility to ensure the organization of an efficient system for the permanent identification and evaluation of the risks related to the bank’s activity
in order to manage and minimize them. The Risk Committee
assists the Bank’s Board in defining the risk strategy and risk
appetite and assists in monitoring the risk strategy.
The Audit Committee exercises the supervisory function of
the bank’s internal control system and monitors the accounting and financial practices applied in the bank, and supervises the work of the internal audit.
The Nomination Committee identifies and proposes to the
Bank Board, candidates for the position of Bank Board member. Evaluates and presents to the Bank Board the opinion on
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şi prezintă Consiliului băncii opinia de rigoare privind candidaţii la funcţiile de membri ai Comitetului de Conducere şi
funcţiile cheie. În exercitarea atribuţiilor ce-i sunt încredinţate, Comitetul de Numire evaluează periodic, cel puţin odată
pe an, structura şi dimensiunea Consiliului băncii şi a Comitetului de Conducere şi face recomandări în domeniu.

candidates for the position of Executive Committee members
and other key positions. In carrying out the duties assigned
to it, the Nomination Committee shall periodically assess, at
least once a year, the structure and size of the Bank Board and
the Executive Committee and make recommendations in this
respect.

Comitetul de Remunerare are drept scop evaluarea performanţei activității Consiliului şi a Comitetului de Conducere al
băncii, precum şi examinarea politicilor şi practicilor de remunerare şi motivare aplicate în bancă, ţinând cont de interesele
pe termen mediu şi lung ale băncii, ale acţionarilor, investitorilor şi ale altor părţi interesate.

The Remuneration Committee aims to assess the performance of the Bank’s Board and Executive Committee as well
as to review the remuneration and motivation policies and
practices applied in the bank, taking into account the medium and long-term interests of the bank, shareholders, investors and other stakeholders.

Rolul Consiliului în cadrul Grupului

The Board’s role within the Group

În cadrul structurii de grup, Consiliul băncii (ca societate-mamă) are responsabilitatea generală pentru guvernarea corporativă adecvată la nivelul Grupului şi asigurarea existenţei
politicilor şi a mecanismelor de guvernanţă oportună a structurii, operaţiunilor şi riscurilor Grupului.

Within the Group structure, the Bank Board (as a parent company) has the overall responsibility for the appropriate corporate governance at Group level and ensuring that policies and
mechanisms for proper governance of the Group’s structure,
operations and risks are in place.

Consiliul băncii (ca societate-mamă) are următoarele responsabilităţi de bază:

The Bank Board (as a parent company) has the following basic
responsibilities:

 defineşte o structură adecvată a organelor de conducere
ale companiilor-fiice, luând în considerare riscurile semnificative la care Grupul şi companiile-fiice sunt expuse;

 defines an appropriate structure of the management bodies of subsidiaries, taking into account the significant risks
to which the Group and the subsidiaries are exposed;

 asigură existenţa de resurse suficiente pentru a monitoriza
conformarea companiilor-fiice tuturor cerințelor aplicabile
ale legislaţiei, de reglementare și de guvernare;

 ensures that sufficient resources are available to monitor
the compliance of subsidiaries with all applicable legislation, regulatory and governance requirements;

 asigură menținerea unei relații eficiente cu autoritatea de
supraveghere atât şi, prin intermediul consiliului companiilor-fiice, cât şi la direct cu autoritățile de supraveghere ale
tuturor companiilor-fiice;

 ensures that an effective relationship with the supervisory
authority is maintained, and through the Board of the subsidiaries or directly with the supervisory authorities of all
subsidiaries.

 asigură crearea unei funcții eficace de audit intern, care să
asigure că auditul este efectuat în cadrul tuturor companiilor-fiice şi în cadrul întregului Grup.

 ensures the establishment of an effective internal audit
function, which ensures that audit is carried out in all subsidiaries and companies within the Group.

Comitetul de Conducere este organul executiv colegial al BC
"Moldova Agroindbank" SA, constituit din 7 membri, care exercită funcţia de conducere curentă a băncii sub supravegherea
directă a Consiliului şi gestionează eficient şi prudent activitatea băncii într-un mod corespunzător cu strategia şi cadrul de
administrare a activităţii băncii, aprobate de Consiliu.

The Executive Committee is the executive body of CB „Moldova Agroindbank” SA, consisting of 7 members, who perform the current management of the bank under the direct
supervision of the Board, and manage the bank’s business in
a proper and prudent manner consistent with the strategy
and governance framework of the bank’s business, approved
by the Board.

Membrii Comitetului de Conducere al băncii sunt numiţi în
funcţie de către Consiliul băncii din rândurile persoanelor
identificate şi propuse de către Preşedintele Comitetului de
Conducere al băncii şi Comitetul de numire, în conformitate
cu prevederile legislaţiei în vigoare.
Pentru a asigura organizarea şi activitatea eficientă a Comitetului de Conducere, în cadrul băncii activează, de asemenea,
Comitetul pentru Credite, Comitetul pentru Administrarea
Activelor şi Pasivelor şi Comitetul de Achiziţii, ale căror împuterniciri, ordine de constituire şi de activitate sunt aprobate
de către Consiliul băncii.
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The Executive Committee members are appointed by the
Bank Board from amongst the persons identified and proposed by the Chairman of the Executive Committee and the
Nomination Committee, in accordance with the provisions of
the legislation in force.
In order to ensure the efficient organization and activity of the
Executive Committee, within the bank also operate the Credit
Committee, the Assets and Liabilities Management Committee,
and the Procurement Committee whose empowerments, terms
of incorporation and activity are approved by the Bank Board.
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Componenţa şi competenţele organelor de conducere ale
băncii, reglementarea conflictului de interese

Composition and powers of the bank’s management
bodies, conflict of interest regulation

Componenţa, dimensiunea şi competenţele organelor de
conducere ale băncii (ale Consiliului şi ale Comitetului de
Conducere) sunt adecvate în raport cu dimensiunea şi complexitatea activităţii băncii.

The composition, size and powers of the bank’s management bodies (of the Board and the Executive Committee)
are appropriate to the size and complexity of the bank’s
business.

Membrii organelor de conducere ale băncii îndeplinesc condiţiile şi criteriile de eligibilitate necesare administrării eficiente a băncii:

The members of the bank’s management bodies meet the
eligibility conditions and criteria for effective bank management:

a) dispun de o bună reputaţie şi expertiză necesară pentru
exercitarea responsabilităţilor în conformitate cu regulile
unor practici bancare prudente şi sănătoase;

a) Have a good reputation and expert opinion to fulfil their
responsibilities in accordance with the rules of prudent
and sound banking practices,

b) dispun de experienţa profesională adecvată naturii, mărimii şi complexităţii activităţii băncii şi responsabilităţilor
încredinţate;

b) Have the professional experience appropriate to the nature, size and complexity of the bank’s business and responsibilities entrusted,

c) dezvoltă şi menţin un nivel adecvat al competenţei, astfel
încât banca să se extindă ca dimensiune şi complexitate a
afacerii;

c) Develop and maintain an adequate level of competence
so that the bank extends the size and complexity of the
business,

d) alocă suficient timp şi energie pentru onorarea responsabilităţilor sale ca membri ai organelor de conducere.

d) Allocate sufficient time and energy to fulfill their responsibilities as members of the management body.

Consiliul băncii efectuează cel puţin anual o evaluare la nivel
colectiv şi individual a cunoştinţelor, aptitudinilor şi experienţei membrilor Consiliului băncii, la rândul său Comitetul de
Numire evaluează cel puţin o dată pe an structura şi dimensiunea Consiliului Băncii şi a Comitetului de Conducere.

The Bank Board shall at least annually carry out a collective and
an individual assessment of the knowledge, skills and experience of the Bank Board members, and in its turn the Nomination Committee shall, at least once a year, evaluate the structure
and size of the Bank Board and of the Executive Committee.

Principalele obligații respectate de membrii Consiliului şi ai
Comitetului de Conducere, impuse la nivelul băncii pentru
prevenirea şi evitarea conflictelor de interese, sunt obligația
de a acționa numai în interesul băncii şi de a lua decizii fără a
se lăsa influențați de eventuale interese proprii care pot apărea în cadrul activităţii.

In order to prevent and avoid conflicts of interests the Board
and the Executive Committee members are obliged to act
solely in the interest of the bank and to make decisions without being influenced by any potential personal interests that
may occur in the activity; this being the main responsibilities
respected by the members of the Board and the Executive
Committee, which are imposed on the bank level.

Banca dispune de politici şi reglementări interne privind gestionarea situaţiilor cu conflict de interese, conform cărora, fiecare angajat al băncii are responsabilitatea să-şi desfășoare
activitatea de o manieră prin care să evite apariţia situaţiilor
cu conflict de interese, iar organele de conducere ale băncii
dispun de un sistem de control intern şi de proceduri interne
adecvate, care ar permite identificarea şi gestionarea situaţiilor cu conflict de interese.

The bank has internal policies and regulations on managing
conflict of interest situations whereby each employee of the
bank has the responsibility to carry out his/her activity in a manner that avoids the emergence of conflicts of interest situations,
and the bank’s management bodies have an internal control
system and adequate internal procedures that would allow the
identification and management of conflict of interest situations.

2. Administrarea companiilor fiice

2. Subsidiaries’ management

Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de
conducere al companiei fiice „MAIB Leasing” SA.

The General Shareholders Meeting is the supreme management body of the „MAIB Leasing” SA subsidiary.

Consiliul societăţii este format din 5 membri, reprezentanţi ai
băncii. Consiliul reprezintă interesele acționarului (banca) și în
limitele competenței atribuite asigură managementul general și supravegherea activității societății, inclusiv cea a Comitetului de Conducere al societății și poartă răspundere pentru
eficacitatea activității sale.

The Board of the company consists of 5 members, representatives of the bank. The Board represents the interests of the
shareholder (the bank) and within the limits of the competence conferred, performs the general management and
supervision of the company’s activity, including that of the
company’s Executive Committee, and bears responsibility for
the effectiveness of its activity.
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Comitetul de Conducere este constituit din 4 membri şi exercită funcţia de administrare curentă a activităţii societăţii. Președintele Comitetului de Conducere al societății este ales de către
Adunarea generală a acționarilor cu vot deschis pe un termen
de până la 4 ani. Ceilalți membri ai Comitetului de Conducere
se desemnează de Consiliu la propunerea Președintelui Comitetului de Conducere al societăţii, pe termen de până la 4 ani.
În cadrul „MAIB Leasing” SA activează, de asemenea, Comitetul pentru credite şi Comitetul de achiziţii, ale căror împuterniciri, ordine de constituire şi de activitate sunt aprobate de
către Consiliu.

The Executive Committee consists of 4 members and performs the duties of the company’s current business management. The Chairman of the company’s Executive Committee is elected by the General Shareholders Meeting with
an open vote for up to 4 years. The other members of the
Executive Committee shall be appointed by the Board on
the proposal of the company’s Board Chairman, for up to 4
years.
The Credit Committee and the Procurement Committee also
operate in the „MAIB Leasing” SA, their empowerments, establishment and activity orders are approved by the Board.

Gestiunea companiei fiice „Moldmediacard” SRL este efectuată de către directorul general, care asigură activitatea operațională a societăţii. Directorul general este desemnat de
Adunarea generală a asociaţilor şi activează în corespundere
cu împuternicirile acordate de către aceasta, a Statutului societăţii şi legislaţia în vigoare.

The management of the „Moldmediacard” SRL subsidiary is
carried out by the Director General, who ensures the operational activity of the company. The Director General is appointed by the General Assembly of the Associates and acts
in accordance with the powers granted by it, the company’s
Statute and the legislation in force.

3. Sistemul de control intern şi de gestiune a riscurilor

3. Internal control and risk management system

Gestionarea eficientă şi prudentă a băncii este asigurată prin
menţinerea unui sistem de control intern adecvat.

Efficient and prudent Bank management is ensured by maintaining an adequate internal control system.

Cadrul de control intern al băncii este structurat pe 3 linii de
apărare şi anume:

The internal control framework of the bank is structured on
three lines of defense, namely:

Prima linie de apărare (unităţile operaţionale) este responsabilă pentru identificarea, înregistrarea, raportarea și gestionarea riscurilor, asigurându-se, totodată, că sunt implementate
controalele necesare pentru a atenua aceste riscuri.

The first line of defense (operational units) - is responsible for
identifying, recording, reporting and managing risks, while
ensuring that the necessary controls are implemented in order to mitigate these risks.

A doua linie de apărare, asigurată de funcţiile de management al riscurilor şi de conformitate, stabilește politici și ghiduri pentru gestionarea zonelor de risc specifice, oferă consiliere și îndrumare în ceea ce privește riscurile existente și
asigură controlul operaţional asupra primei linii de apărare.

The second line of defense, provided by risk management
and compliance functions - sets out policies and guidelines
for managing specific risk areas, provides advice and guidance on existing risks, and provides operational control over
the first line of defense.

A treia linie de apărare este funcția de audit intern, care oferă
o asigurare independentă și obiectivă a caracterului adecvat
al proiectării și al eficacității operaționale a cadrului de gestionare a riscurilor în bancă.

The third line of defense - is the internal audit function, which
provides an independent and objective assurance of the adequacy of the design and operational effectiveness of the risk
management framework in the bank.

Gestionarea eficientă a riscurilor constituie o prioritate în cadrul tuturor proceselor decizionale şi de afaceri, având drept
scop asigurarea stabilităţii şi performanţei durabile a băncii.

Effective risk management is a priority in all decision-making
and business processes within the bank, and aims to ensure
the stability and sustainable performance of the bank.

Realizarea obiectivelor strategice ale băncii presupune identificarea şi asumarea unor riscuri multiple. Managementul
riscului este un proces de identificare, analiză și răspuns la
riscurile potențiale la care este supusă banca. BC „Moldova
Agroindbank” SA abordează riscul într-o manieră prudentă,
în concordanță cu obiectivele sale de dezvoltare pe termen
lung, constituind o prioritate în cadrul tuturor proceselor decizionale şi de afaceri menite să asigurare stabilitatea şi performanţa durabilă a băncii.

Achieving the bank strategic goals involves identifying and
assuming multiple risks. Risk management is a process of
identifying, analyzing, and responding to the potential risks
faced by the bank. CB “Moldova Agroindbank” SA addresses
risks in a prudent manner, in line with its long-term development objectives, being a priority in all decision-making and
business processes designed to ensure the stability and sustainable performance of the bank.
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Funcția de management al riscului

Risk Management Function

Funcția de management al riscului este independentă de
cea de business și este responsabilă de administrarea următoarelor riscuri: riscul de credit, riscul de piață, riscul de lichiditate, riscul operațional.

The Risk Management Function is independent of that of
business and is responsible for managing the following risks:
credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk.

Strategia și Politicile de management al riscului ale BC „Moldova Agroindbank” SA stabilesc cadrul pentru identificarea și
analiza riscurilor la care este expusă banca, limitele adecvate de risc și control și cerințele de monitorizare a riscurilor și
respectării limitelor. Politicile și sistemul de gestionare a riscurilor sunt revizuite periodic, pentru a reflecta schimbările în
condițiile pieței, produselor și serviciilor oferite.

The Risk Management Strategy and Policies of CB “Moldova
Agroindbank” SA sets the framework for identifying and analyzing the risks to which the bank is exposed, the appropriate
risk and control limits and risk monitoring and compliance
requirements. Policies and the risk management system are
periodically reviewed to reflect changes in market conditions,
products and services offered.

Pe parcursul anului 2018 banca a întreprins măsurile necesare implementării standardelor internaționale Basel III (CRD
IV/CRR) în conformitate cu reglementările Băncii Naționale a
Moldovei. Totodată, în contextul actual al unui cadru de reglementare complex, continuă a fi depuse eforturi pentru
adaptarea arhitecturii IT, precum și a politicilor și procedurilor
de risc la noile cerințe legislative și la evoluțiile pieței, eforturi
ce vor fi intensificate și în următorii ani.

Throughout 2018, the bank has taken the necessary actions
to implement Basel III international standards (CRD IV / CRR)
in accordance with the regulations of the National Bank of
Moldova. At the same time, in the current context of a complex regulatory framework, the bank continues to work on
adapting the IT facilities as well as risk policies and procedures to the new legislative requirements and market developments, efforts which will be stepped up in the coming
years.

Funcţia de conformitate

Compliance Function

Funcţia de conformitate este o componentă cheie a unui
sistem de control intern riguros şi eficient al unei bănci.

The Compliance Function is a key component of a rigorous
and efficient internal control system of a bank.

Funcţia de conformitate este o funcţie independentă, responsabilă de identificarea, evaluarea, gestionarea şi monitorizarea riscului de conformitate, care este asociat cu neconformarea băncii la legile, actele normative, reglementările, codurile
de conduită profesională aplicabile.

The compliance function is an independent function responsible for identifying, assessing, managing and monitoring the
compliance risk, which is associated with non-compliance
of the bank with the applicable laws, normative acts, regulations and professional codes of conduct.

Funcţia de conformitate propune măsuri de prevenire a expunerii la riscul de sancţiuni legale şi de reglementare, riscul
de pierderi financiare sau de afectare a reputaţiei ca urmare
a neconformării activităţii băncii la prevederile cadrului legal
şi de reglementare şi la standardele de conduită profesională
bancară.

The compliance function proposes measures to prevent exposure to the risk of legal and regulatory sanctions, risk of
financial loss or damage of reputation as a result of non-compliance of the bank’s activities with the provisions of the legal and regulatory framework and professional standards of
banking conduct.

Un aspect important al conformităţii îl constituie elaborarea unui cadru normativ intern necesar pentru prevenirea şi
identificarea timpurie a fraudelor, a situaţiilor cu conflict de
interese sau a abuzurilor din partea angajaţilor băncii. Prin
examinarea sesizărilor primite de la angajaţi şi a reclamaţiilor
parvenite de la clienţi sunt identificate procese şi segmente
de activitate mai vulnerabile şi expuse la risc sau neeficiente.

An important aspect of compliance is the development of
an internal regulatory framework necessary for the early prevention and identification of frauds, conflicts of interest situations or Bank employees’ abuse; by examining employee’s
referrals and clients’ complaints, processes and segments of
activity that are more vulnerable and exposed to risk or inefficient are identified.

Reglementările interne privind etica şi conduita profesională a angajaţilor băncii şi programele de instruire continuă a
angajaților în domeniul conformităţii contribuie la sporirea
nivelului culturii corporative şi încurajează angajaţii la o comunicare deschisă cu membrii organelor de conducere ale
băncii.

Internal regulations on employee ethics and professional
conduct and on-going employee training programs in the
field of compliance contribute to the enhancement of corporate culture and encourage employees to communicate
openly with the members of the bank’s management bodies.

Funcţia de audit intern

Internal Audit Function

Auditul intern este una dintre funcţiile de control intern ale
băncii, iar scopul de bază al acestuia este de a efectua o eva-

Internal audit is one of the bank’s internal control functions.
Its basic purpose is to conduct an independent, impartial and
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luare independentă, imparțială și obiectivă a suficienței și
eficienței cadrului de administrare în conformitate cu prevederile cadrului legal și normativ, cu regulamentele interne ale
băncii. Eficienţa funcției de audit intern este asigurată prin
raportarea directă Consiliului băncii, inclusiv Comitetului de
Audit, independenţa sa faţă de organul executiv și, prin deţinerea accesului deplin la informațiile despre oricare activitate
a băncii, prin nivelul înalt de profesionalism al personalului,
prin gradul înalt de realizare a recomandărilor înaintate de
funcția de audit intern.

objective assessment of the sufficiency and efficiency of the
management framework in accordance with the provisions of
the legal and normative framework, with the internal regulations of the bank. The efficiency of the internal audit function
is ensured by reporting directly to the Bank Board, including
the Audit Committee, its independence from the Executive
Committee and by having full access to information on any
activity of the bank, by the high level of staff professionalism,
by the high degree of recommendations’ implementations
made by the internal audit function.

În anul 2018 funcţia de audit intern a băncii şi-a organizat activitatea în corespundere cu scopurile şi responsabilităţile stabilite de prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a Moldovei
privind cadrul de administrare a activităţii băncii, fiind în continuu proces de perfecţionare conform celor mai bune practici.

In 2018, the bank internal audit function organized its activity in accordance with the purposes and responsibilities established by the provisions of the National Bank of Moldova
Regulation on the bank activity’s management framework,
including, continuously improving the best practices.

Funcţia de audit intern este un element indispensabil al sistemului de control intern al băncii, în acest sens fiind asigurată
dezvoltarea profesională continuă a personalului acestei funcţii.

The internal audit function is an indispensable element of the
bank’s internal control system, thus ensuring the continuous
professional development of the staff.

Managementul riscurilor

Risk Management

Realizarea obiectivelor strategice ale băncii presupune identificarea şi asumarea unor riscuri multiple. Managementul
riscului este un proces de identificare, analiză și răspuns la
riscurile potențiale la care este supusă bancă.

Achieving the strategic goals of the bank involves identifying
and assuming multiple risks. Risk management is a process of
identifying, analyzing, and responding to the potential risks
faced by a bank.

BC „Moldova Agroindbank” SA abordează riscul într-o manieră prudentă, în concordanță cu obiectivele sale de dezvoltare
pe termen lung, constituind o prioritate în cadrul tuturor proceselor decizionale şi de afaceri menite să asigure stabilitatea
şi performanţa durabilă a băncii.

CB “Moldova Agroindbank” SA addresses risk in a prudent
manner, in line with its long-term development objectives,
being a priority in all decision-making and business processes designed to ensure the stability and sustainable performance of the bank.

Riscurile semnificative pe care le gestionează banca în calitate de companie mamă sunt următoarele:

The significant risks that the bank manages as a parent company, are as follows:

Riscul de credit

Credit risk

Riscul de credit, inclusiv riscul de concentrare (ca o subcategorie a riscului de credit) este generat în principal din afacerile cu clienți retail și corporativi, alte bănci și debitori. Este cea
mai importantă categorie de risc, așa cum reiese și din cerințele de capital raportate de bancă. În consecință, riscul de credit este analizat și monitorizat atât la nivel de portofoliu, cât și
la nivelul fiecărui client/grup de clienți.

Credit risk, including concentration risk (as a sub-category
of credit risk) is mainly driven by retail and corporate clients,
other banks and borrowers. It is the most important category
of risk, as is also apparent from the capital requirements reported by the bank. Consequently, the credit risk is analyzed
and monitored both at the portfolio level and at the level of
each client / group of clients.

Administrarea riscului de credit se bazează pe politici, instrucțiuni, instrumente și procese dezvoltate în acest scop. Prin
acestea se stabilesc obiectivele, restricțiile si recomandările
privind activitatea de creditare.

Credit risk management is based on policies, instructions,
tools and processes developed for this purpose. These set
targets, restrictions and recommendations for the lending
activity.

Sistemul de control intern pentru riscul de credit include diferite tipuri de acțiuni de supraveghere, strâns corelate cu procesele existente – de la cererea de credit inițială a clientului,
la aprobarea acesteia de către bancă și până la rambursarea
creditului.

The internal credit risk control system includes different types
of supervisory actions, closely related to the existing processes - from the client’s initial credit request, to its approval by
the bank until the credit repayment.

Riscul de piață
Banca utilizează abordarea standard pentru calculul cerinței
de capital aferentă riscului de piață. Managementul riscului
de piață se realizează prin intermediul unui sistem de limite
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Market risk
The bank uses the standard approach for calculating the capital requirement related to market risk. Market risk management is achieved through a system of market risk limits and
warning indicators that apply to the bank’s exposures to mar-

Raport anual | Annual Report | 2018

de risc de piață și indicatori de avertizare care se aplică expunerilor Băncii la riscul de piață. Monitorizarea atentă și
frecventă a acestor limite și indicatori de avertizare asigură
menținerea unui profil de risc de piață prudent pentru Bancă.
Riscul de lichiditate
Obiectivul central al strategiei BC „Moldova Agroindbank” SA
în domeniul administrării riscului de lichiditate constă în definirea unui cadru robust, adaptat și actualizat la condițiile mediului de business, care să susțină strategia de afaceri a băncii.
Sistemul de gestionare a riscului de lichiditate în cadrul băncii
prevede managementul lichidității în concordanță cu cerințele reglementate, monitorizarea sistematică și analiza factorilor de risc cu privire la lichiditatea curentă și pe termen lung
a băncii, raportarea periodică cu privire la nivelul de expunere
a băncii riscului de lichiditate. Parte integrantă a procesului
de administrare a riscului de lichiditate reprezintă elaborarea
scenariilor de evoluţie nefavorabilă a factorilor de risc şi efectuarea în baza acestora a testelor de stres, menite să sprijine
procesul pronosticării fluxurilor bănești și să ofere evaluarea
profilului de lichiditate a băncii.
Adițional cerințelor Băncii Naționale a Moldovei aferente riscului de lichiditate, banca a stabilit limite interne şi a dezvoltat
un şir de indicatori în scopul gestionării eficiente și anticipării
timpurii a deficitului de lichiditate. În vederea asigurării echilibrului financiar din punct de vedere al scadențelor, banca
tinde să mențină un echilibru între continuitatea și flexibilitatea atragerii de fonduri, prin contractarea obligațiunilor cu
scadențe diferite.
Având în vedere că riscul de lichiditate presupune nu doar
deficitul propriu-zis al mijloacelor financiare necesare, dar și
costul de obținere al acestora, banca urmărește să-și asigure
un portofoliu diversificat și de o calitate înaltă a activelor, pentru a dezvolta o activitate durabilă și de succes.
Banca menţine şi actualizează Planul de redresare pentru situaţii de criză, care reprezintă un instrument de gestionare a
riscurilor, orientat spre determinarea procedurilor de identificare timpurie a vulnerabilităţilor şi măsurilor de întreprins
pentru diminuarea impactului negativ al unei eventuale situaţii de criză.
Riscul operațional
Strategia de management al riscurilor de comun cu procedurile specifice de risc și desfășurare a activității curente reprezintă fundamentul procesului de gestiune a riscului operațional în cadrul BC „Moldova Agroindbank” SA. Banca asigură
crearea și dezvoltarea unei culturi și a unui mediu de conștientizare a riscului pentru a susține identificarea și escaladarea
aspectelor de risc operațional.
Sistemul de gestionare a riscului operaţional prevede aplicarea tuturor proceselor şi procedurilor necesare pentru a identifica, evalua, monitoriza și controla acest tip de risc. Cadrul de
gestionare este, de asemenea, susținut de o structură organizațională adecvată, cu roluri și responsabilități clare, în conformitate cu ipoteza că responsabilitatea principală pentru
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ket risk. Careful and frequent monitoring of these limits and
warning indicators ensure that the bank maintains a prudent
market risk profile.
Liquidity risk
The key objective of CB “Moldova Agroindbank” SA strategy
in the field of liquidity risk management consists in defining
a robust framework, adapted and updated to the conditions
of the business environment, to support the bank’s business
strategy.
The bank’s liquidity risk management system provides for
the liquidity management in line with the regulated requirements, systematic monitoring and risk factors analysis of the
bank’s current and long-term liquidity, periodic reporting on
the bank’s exposure level to liquidity risk. An integral part of
the liquidity risk management process is the development
of unfavorable scenarios of risk factors and making stress
tests based on them, designed to support the cash flow forecasting process and to provide an assessment of the bank’s
liquidity profile.
In addition to the National Bank of Moldova’s liquidity risk
requirements, the bank has established internal limits and
developed a number of indicators for the purpose of efficient
management and early prevention of liquidity shortage. In
order to ensure the financial balance in terms of maturities,
the bank tends to maintain consistency between the continuity and flexibility of fundraising by contracting bonds with
different maturities.
Given that the liquidity risk implies not only the actual deficit
of the necessary financial means, but also the cost of obtaining them, the bank seeks to ensure a diversified portfolio and
a high quality of the assets, ensuring its sustainable and successful activity.
The bank maintains and updates the Recovery Plan for crisis
situations, which is a risk management tool aimed at identifying early identification procedures of vulnerabilities and
measures taken to mitigate the negative impact of a possible
crisis situation.
Operational risk
The risk management strategy together with the specific risk
procedures and the ongoing activity represents the basis of
the operational risk management process in CB ”Moldova
Agroindbank” SA. The bank ensures the establishment and
development of a culture and a risk awareness environment
to support the identification and escalation of operational
risk issues.
The operational risk management system provides for the
application of all processes and procedures necessary to
identify, assess, monitor and control this type of risk. The
management framework is also supported by an adequate
organizational structure with clear roles and responsibilities, in line with the assumption that the main responsibility
for managing the operational risk and the proper control remains with business units throughout the bank.
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gestionarea riscului operațional și aplicarea controlului corespunzător revine unităților de business din întreaga bancă.
Principii similare de management al riscurilor sunt implementate și la compania fiică MAIB-Leasing SA. Astfel, compania de
leasing activează în cadrul unei structuri organizaționale, cu
funcția de management al riscurilor separată de cea de business și implicarea acesteia în procesele operaționale generatoare de risc (de credit, operațional, de piață etc.), cu autoritatea de emitere a unor opinii de risc independente.
Pentru un management prudent al riscului de credit, risc cu
cel mai mare impact în activitatea societății, și menținerea
tendinței de îmbunătățire a calității portofoliului de leasing
cu asigurarea unei creșteri sănătoase a volumului afacerilor
companiei, strategia de administrare a riscurilor se axează pe
următorii piloni:
 îmbunătățirea proceselor ce ţin de acordarea produselor şi
a serviciilor;
 îmbunătățirea procesului de monitorizare a portofoliului
de leasing pentru identificarea timpurie a problemelor și
întreprinderea măsurilor ce pot fi implementate în timp
util;
 fluidizarea procesului de colectare a datoriilor.
Abordarea similară privind gestiunea riscurilor o are și compania de procesare a plăților cu carduri „Moldmediacard” SRL.
În cadrul companiei fiice este implementat și funcționează un
proces de gestiune a riscurilor, bazat pe standarde acceptate
de industria plăților cu carduri. Acest proces include atât mecanisme de identificare timpurie a riscurilor, cât și măsuri de
diminuare a acestora.
Rolurile şi responsabilităţile în cadrul pregătirii şi procesării informaţiilor financiare şi contabile
Cadrul aferent controlului intern descris mai sus se aplică şi în
privinţa proceselor de raportare financiară la nivel de Grup şi
oferă o asigurare rezonabilă cu privire la fiabilitatea raportării
financiare, respectarea legilor şi reglementărilor în vigoare,
precum şi a politicilor şi procedurilor interne.
În conformitate cu prevederile Legii contabilităţii şi raportării
financiare nr. 287 din 15.12.2017, la nivel de Grup se aplică
prevederile IFRS pentru ţinerea evidenţei contabile şi întocmirea situaţiilor financiare individuale şi consolidate. Direcţia
contabilitate financiară a Departamentului Contabilitate şi
Finanţe elaborează politicile contabile bazate pe IFRS la nivel
de Grup. Divizia Financiară monitorizează modificările în legislaţia locală şi IFRS, adaptând sistemul informaţional şi cadrul de raportare la noile cerinţe.
Subdiviziunile principale care întocmesc informaţiile contabile şi financiare aferente Grupului sunt:
a) Direcţia Contabilitate Financiară, care are responsabilităţi
particulare la întocmirea situaţiilor financiare individuale
ale băncii şi consolidate la nivel de Grup, verifică relevanţa
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Similar principles of risk management are also implemented
in the subsidiary MAIB-Leasing SA. Thus, the leasing company operates within an organizational structure, with the
risk management function separate from the business and
its involvement in the operational risk generating processes
(credit, operational, market, etc.), with the authority to issue
independent risk views.
For a prudent management of credit risk, the risk with the
greatest impact on the company’s activity, for maintaining
the tendency of improving the quality of the leasing portfolio
by ensuring a healthy growth in the company’s business volume, the risk management strategy focuses on the following
pillars:
 Improving the processes related to the delivery of products and services,
 Improving the leasing portfolio monitoring process for
early identification of problems and undertaking measures that can be implemented in a timely manner,
 Streamlining the debt collection process.
The card processing company „MoldMediaCard” SRL has a
similar approach to the risk management.
A risk management process based on standards accepted
by the card payment industry is implemented and operates
in the subsidiary. This process includes both mechanisms for
early identification of risks and actions to mitigate them.
Roles and responsibilities in preparing and processing
the financial and accounting information
The framework for internal control described above also applies to the Group financial reporting processes and provides
reasonable assurance about the reliability of financial reporting, compliance with the applicable laws and regulations as
well as internal policies and procedures.
According to the provisions of the Accounting Law No. 287
as of December 15, 2017, the Group applies the provisions
of the IFRS for keeping the accounting records and preparing the individual and consolidated financial statements. The
Financial Accounting Directorate of the Accounting and Finance Department develops the accounting policies based
on IFRS at Group level. The Financial Division monitors changes in the local law and IFRS, adapting the information system
and reporting framework to the new requirements.
The main subdivisions that prepare the Group’s accounting
and financial information are:
a) The Financial Accounting Directorate, which has particular
responsibilities in preparing the bank individual financial
statements and the consolidated financial statements at
the Group level. This Directorate checks the relevance and
accuracy of the financial and accounting information. The
subdivision is responsible for organizing and record keeping through the elaboration of accounting policies and
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şi acurateţea informaţiei financiare şi contabile. Subdiviziunea este responsabilă de organizarea şi ţinerea evidenţei
prin elaborarea politicilor contabile şi elaborarea actelor
normative, asigurând un sistem relevant de colectare, grupare, prelucrare şi sistematizare a informaţiei privind existenţa şi mişcarea activelor, capitalurilor proprii, datoriilor,
veniturilor şi cheltuielilor în expresie valorică pentru întocmirea rapoartelor financiare destinate atât pentru necesităţile proprii, cât şi pentru relaţiile cu acţionarii, organele
fiscale şi alte persoane juridice şi fizice.
b) Direcţia Contabilitate Managerială, care este responsabilă
de întocmirea şi furnizarea informaţiilor manageriale (în
special celor pe linii de business) pentru planificarea, calcularea costurilor, acestea fiind relevante pentru gestionarea economică a băncii, în conformitate cu standardele
interne aprobate.
Controlul permanent al informaţiei contabile şi financiare
urmăreşte respectarea corectitudinii utilizării şi reflectării mijloacelor financiare şi materiale, respectarea circuitului documentelor conform uzanţelor interne şi prevederilor legislaţiei
în vigoare, precum şi existenţa, respectarea procedurilor de
control intern pentru asigurarea veridicităţii datelor reflectate
în evidenţa contabilă.
Controlul permanent al informaţiei contabile şi financiare se
clasifică în control preventiv, curent şi ulterior.
Controlul preventiv include controlul asupra operaţiunilor
executate de către bancă din punct de vedere al corectitudinii întocmirii şi veridicităţii datelor incluse în documentele
primare, care stau la baza efectuării operaţiunilor cuprinse în
documentele de plată, contabile şi de casă. La fel, controlul
preventiv constă în acordarea distinctă a drepturilor de acces la informaţiile contabile şi financiare, precum şi la diferite
componente ale sistemului automatizat bancar şi alte aplicaţii informatice.
Controlul curent include controlul ierarhic asupra modului de
deservire a titularilor de cont, circuitul documentelor, modul
de verificare a corectitudinii întocmirii documentelor de plată, contabile şi de casă, modul de reflectare a operaţiunilor
bancare în evidenţa contabilă, întocmirea corectă a extraselor
de conturi şi prezenţa anexelor, modul de utilizare a formularelor cu regim special etc. Controlul curent constă inclusiv
în asigurarea conformităţii legislaţiei în vigoare şi a actelor
normative interne ale operaţiunilor financiare şi economice
înregistrate în bilanţul contabil şi, ulterior, care se regăsesc în
rapoartele financiare.
Controlul ulterior include controlul sistematic al situaţiei evidenţei şi circuitului documentelor, legalitatea şi corectitudinea
perfectării documentelor de plată, contabile şi de casă, care
au consemnat operaţiunile bancare reflectate în registre, precum şi corectitudinea reflectării în evidenţa contabilă a acestor
operaţiuni. O parte componentă a controlului ulterior este şi
inventarierea anuală sau periodică a imobilizărilor corporale,
imobilizărilor necorporale, stocurilor de mărfuri şi materiale,
numerarului şi altor active din gestiunea şi proprietatea Grupului.
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normative acts, providing a relevant system of collecting,
grouping, processing and systematization of information
on the existence and movement of assets, equity, debts,
incomes and expenses expressed in figures; this information is used for drawing up the financial reports for both
their own needs and for shareholders, tax authorities, and
other legal entities and individuals.
a) The Managerial Accounting Directorate, which is responsible for preparing and providing managerial information
(especially those on business lines) for planning, costs
calculation, which are relevant for the bank’s economic
management in line with the approved internal standards.
The permanent control of the accounting and financial information aims at observing the correctness of the financial and
material means use and reflection, the compliance with the
documents flow according to the internal usage and the provisions of the legislation in force, as well as the existence, observance of the internal control procedures for ensuring the
truthfulness of the data reflected in the accounting records.
The permanent control of the accounting and financial information is classified as: Preventive, Current and Subsequent
control.
The Preventive control includes the control over the operations performed by the bank in terms of the preparation
correctness and data trueness included in the primary documents underlying the operations contained in the payment,
accounting and cashing documents. Similarly, preventive
control consists in granting separate access rights to the
accounting and financial information, as well as to various
components of the automated banking system and other IT
applications.
The Current control includes the hierarchical control over the
way account holders are served, documents flow, the way of
checking the preparation correctness of payment, accounting and cashing documents, the way of reflecting the bank
operations in accounting records, the correct drawing up of
the bank statements and submission of annexes, the way of
using the special forms, etc. The current control also ensures
the compliance with the legislation in force and internal normative acts of the financial and economic operations recorded in the balance sheet and subsequently found in the financial reports.
The Subsequent control includes the systematic control of
the records and documents flow, the legality and accuracy
of the payment, accounting and cashing documents completion which recorded the bank operations reflected in the
registers, as well as the correctness of reflecting these operations in the bookkeeping. Subsequent control also includes
the annual or periodic inventory of tangible assets, intangible
assets, inventories of goods and materials, cash and other assets in the Group’s management and ownership.
An important factor is the relationship with the statutory
auditor. Thus, in 2018 BDO Audit&Consulting SRL was con-
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Un factor important îl constituie relaţiile cu auditorul statutar. Astfel, în anul 2018 a fost contractată compania BDO Audit&Consulting SRL pentru prestarea serviciilor de audit în
conformitate cu ISA al situaţiilor financiare individuale şi consolidate, întocmite de bancă, companiile fiice şi Grup per ansamblu în conformitate cu IFRS, pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2018, precum şi pentru revizuirea limitată a altor
rapoarte financiare prezentate regulatorului. Selectarea auditului statutar are loc de către Adunarea generală, la propunerea
Consiliului băncii şi la recomandarea Comitetului de Audit.
Auditorul statutar emite opinia de audit asupra situaţiilor financiare anuale individuale ale băncii şi ale companiilor fiice
şi asupra situaţiilor financiare consolidate ale Grupului la fiecare perioadă de raportare, prin care se expune asupra credibilităţii situaţiilor financiare.
Auditorul statutar emite şi scrisori de recomandare care
conţin:
 recomandări privind implementarea unor modificări ale
IFRS sau politici contabile, când acestea au un impact semnificativ asupra situaţiilor financiare;
 propuneri privind îmbunătăţirea sistemului de control intern şi de raportare, astfel încât să se asigure o calitate mai
înaltă a informaţiei contabile şi financiare incluse în situaţiile financiare.

tracted to provide audit services, in accordance with ISA,
of the individual and consolidated financial statements
prepared by the bank, the subsidiaries and the Group as a
whole in line with IFRS, for the financial year ended on December 31, 2018, as well as for the limited review of other
financial reports submitted to the controller. The statutory
audit is selected by the General Shareholders Meeting on
the Bank Board proposal and on the recommendation of the
Audit Committee.
The statutory auditor issues the audit opinion on the individual annual financial statements of the bank and subsidiaries
and on the Group’s consolidated financial statements at each
reporting period, through which stating its opinion on the
credibility of the financial statements.
The statutory auditor also issues letters of recommendation
containing:
 recommendations on the implementation of some IFRS or
accounting policies changes when they have a significant
impact on the financial statements;
 proposals to improve the internal control and reporting
system so as to ensure a higher quality of the accounting
and financial information included in the financial statements.

Comitetul de Conducere al băncii este responsabil de analiza
şi asigurarea implementării recomandărilor şi ia anumite decizii pe aspecte semnificative în vederea asigurării credibilităţii informaţiilor financiare şi contabile prezentate în situaţiile
financiare şi alte rapoarte prudenţiale.

The Bank Executive Committee is responsible for analyzing
and ensuring the implementation of recommendations; it
makes certain decisions on significant issues in order to ensure the credibility of the financial and accounting information presented in the financial statements and other prudential reports.

1.6. DECLARAŢIA NEFINANCIARĂ

1.6. NON-FINANCIAL STATEMENT

Responsabilitatea social corporativă

Corporate social responsibility

Responsabilitatea social corporativă (RSC) este unul dintre pilonii de bază atât în activitatea nemijlocită a Grupului, cât şi
în acţiunile de susţinere a dezvoltării comunităţii. Implementarea acestui concept permite, pe de o parte, asigurarea unei
gestiuni responsabile a afacerii, crearea unui mediu constructiv de activitate, elaborarea şi lansarea unor produse şi servicii
cu impact pozitiv asupra clienţilor şi partenerilor, iar, pe de
altă parte, implicarea în proiecte de responsabilitate socială
cu impact major asupra dezvoltării societății. Astfel, Grupul
asigură un echilibru între activitatea de afaceri şi responsabilitatea socială, având convingerea că doar parteneriatul dintre
business și societate poate deveni cheia dezvoltării durabile a
oricărei instituții financiare.

Corporate Social Responsibility (CSR) is one of the key elements both in the Group’s direct activity as well as actions
in support of the community development. The implementation of this concept allows, on the one hand, to ensure
responsible business management, establish a constructive
working environment, develop and launch products and services with positive impact on clients and partners, and, on
the other hand, involvement in social responsibility projects
with a major impact on the society development. Thus, the
Group ensures a balance between business activity and social responsibility, being convinced that only the partnership
between business and society can become the key to the sustainable development of any financial institution.

Responsabilitate în afaceri

Business responsibility

Activitatea Grupului este bazată inclusiv pe o evaluare a necesităţilor clienţilor în dorinţa de a le anticipa, astfel oferindu-le
instrumentele necesare pentru a excela atât pe plan social,
cât şi profesional.

The Group’s activity is also based on clients’ needs assessment
in the desire to anticipate them, thus providing them with the
necessary tools to excel both socially and professionally.

Pentru a atinge acest obiectiv, flexibilitatea, corectitudinea şi
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To achieve this goal, flexibility, fairness and speed in actions
in the interest of clients are intrinsic concepts for business.
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rapiditatea în acţiuni în interesul clienţilor sunt concepte intrinsece afacerii. Grupul se axează pe inovaţie şi digitalizare,
punând la dispoziţia clienţilor servicii de banking la distanţă şi
produse sigure bazate pe cele mai înalte tehnologii financiare.
Necesităţile categoriilor sociale cu venituri modeste de asemenea sunt în vizor. Astfel, BC „Moldova Agroindbank” SA a
fost prima instituţie financiar-bancară care a aderat la proiectul „Prima Casă”, facilitând accesul tinerilor la finanţare în
condiţii avantajoase pentru achiziţia unei locuinţe. La fel, în
2018, banca a lansat pe piaţă un produs eminamente social
– tichetul de masă pe suport electronic „Lunch Card”, oferindu-le angajatorilor un instrument util pentru sporirea motivaţiei angajaţilor prin acordarea unui beneficiu extrasalarial, iar
angajaţilor - posibilitatea de a beneficia de acest instrument
într-o reţea vastă de comercianţi.
Responsabilitatea faţă de societate
Portofoliul de bază al proiectelor de responsabilitate socială
se extinde asupra sectoarelor: educaţie, cultură, sport şi de
caritate. În acelaşi timp, Grupul este deschis pentru a sprijini
şi alte domenii, criteriul fundamental în selecţia acestora fiind
importanţa şi impactul de durată al proiectelor RSC asupra
dezvoltării societăţii.

The Group focuses on innovation and digitization, providing
clients with remote banking services and secure products
based on the highest financial technologies.
The needs of social categories with modest incomes, are
also taken into account. Thus, the bank (as a parent company) was the first financial-banking institution that joined the
“First Home” project, giving young people access to financing for the purchase of a house under favorable conditions.
Similarly, in 2018, the bank launched an eminently social
product on the market - the Lunch Card – an electronic meal
ticket, giving employers a useful tool to increase the employee motivation by providing extra pay, and employees
- the opportunity to benefit by this tool in a vast network of
merchants.
Responsibility towards society
The core portfolio of social responsibility projects extends
to the educational, cultural, sports and charity sectors. At
the same time, the Group is open to support other areas,
the key criterion in their selection being the importance and
long-term impact of CSR projects on the development of society.

Banca (în calitate de societate-mamă) are convingerea că educaţia de calitate a societăţii este în avantajul ambelor părţi şi
aduce doar beneficii pe termen mediu şi lung dezvoltării economice a ţării. Din acest considerent, banca susţine şi desfășoară un şir de proiecte menite să încurajeze excelenţa academică.
Proiectele „Burse de Merit” şi „Burse pentru Viitorul Tău”, desfăşurate în parteneriat cu Centrul de Informații Universitare pe
parcursul a peste două decenii, susţinerea Asociaţiei „Junior
Achievement Moldova”, datorită căreia educaţia financiară şi
economică a ajuns în şcoli, toate au menirea să încurajeze şi să
motiveze tinerii cu capacităţi deosebite să acumuleze cunoştinţele necesare pentru a contribui la edificarea unui viitor mai
bun acasă.

The bank (as a parent company) is convinced that the quality Education of the society is to the benefit of both parties and only brings medium and long-term benefits to the
country’s economic development. For this reason, the bank
supports and carries out a number of projects designed to
encourage the academic excellence. Such projects as “Merit
Scholarships” and “Scholarships for Your Future” carried out in
partnership with the University Information Center for more
than two decades; the support of Junior Achievement Moldova Association thanks to which financial and economic
education has reached schools, all are meant to encourage
and motivate young people with special abilities to gain the
knowledge they need to help build a better future here in the
country.

Mai mult ca atât, prin lansarea propriului proiect de responsabilitate socială – Centrul pentru tineri „MAIB Studio Avanti”, BC
„Moldova Agroindbank” SA întreprinde acţiuni concrete pentru a contribui la educaţia financiară a societăţii, implicând
copii şi tineri în activităţi ce ţintesc sporirea nivelului culturii
financiare, absolut necesară pentru bunăstarea societăţii şi
dezvoltarea temeinică a economiei.

Moreover, by launching its own social responsibility project –
the Youth Center “MAIB Studio Avanti”, CB Moldova Agroindbank SA undertook concrete actions to contribute to the
financial education of society, involving children and young
people in activities aiming to increase the level of financial
culture that is absolutely necessary for the well-being of society and the sound development of the economy.

Cultura este domeniul social fără de care progresul este inimaginabil. Pornind de la acest postulat, MAIB susţine proiecte
ce au drept scop perpetuarea culturii şi tradiţiilor. Festivalul
Internaţional „Maria Bieşu”, Festivalul Internațional ”Cucuteni
International Art Camp 2018”, „Poșta lui Moș Crăciun” sunt
doar câteva dintre proiectele, prin intermediul cărora MAIB
contribuie la promovarea valorilor culturale naţionale.

Culture is the social domain without which progress is unimaginable. Starting from this postulate, the bank (as a parent
company) supports projects aimed at perpetuating culture
and traditions. The International Festival “Maria Biesu”, the
International Festival “Cucuteni International Art Camp 2018”,
“Post of Santa Claus” are just a few of the projects, through
which MAIB contributes to the promotion of the local cultural
values.

Susţinerea activităţilor sportive în vederea promovării unui
mod activ şi sănătos de viaţă este un alt angajament al băncii. Partenerul de bază al MAIB în acest sector este Comitetul
Naţional Olimpic şi Sportiv, banca susţinând anual festivalul
dedicat sportului „Olympic Fest”, gala celor mai buni sportivi
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Supporting sports activities to promote an active and
healthy way of life is another commitment of the bank. The
bank’s main partner in this field is the National Olympic and
Sports Committee. The bank annually supports the sport fes-
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„Cina Olimpică”, precum şi pregătirea sportivilor pentru jocurile olimpice.

tival the “Olympic Fest” gala of the best athletes “Olympic Dinner”, as well as the athletes training for the Olympic Games.

Activitatea de caritate este un segment important al implicării sociale a băncii. În acest sens, MAIB cooperează cu
Fundația de Caritate pentru Copii „Clipa Siderală”, Fundația
Filantropică Medico-Socială „Angelus Moldova”. Totuşi, cel
mai important aspect în acest domeniu reuşit de bancă este
sensibilizarea şi motivarea angajaţilor în vederea implicării
personale în proiecte de caritate.

Charity is another important aspect of the social involvement of the bank (as a parent company). In this respect,
the bank cooperates with the Children Charity Foundation
“Clipa Siderala”, the Medico-Social Philanthropy Foundation
“Angelus Moldova”. However, the most important aspect
in this field, managed by the bank is rising awareness and
motivating employees for personal involvement in charity
projects.

Importanţa implicării băncii (ca societate-mamă) în proiecte
de responsabilitate socială a fost recunoscută la nivel internaţional de către revista britanică „Capital Finance International”
(CFI), care a desemnat BC „Moldova Agroindbank” SA drept
„Banca cu cel mai mare impact social în Moldova” (Best Social Impact Bank – Moldova 2018). Panelul de jurizare al CFI a
menţionat: „MAIB este nu doar cea mai mare bancă, dar şi un
promotor al creşterii economice şi dezvoltării naţionale. Fiind
mai mult decât un furnizor de servicii financiare, MAIB se focusează pe un impact social maxim.”

The importance of Bank involvement (as a parent company)
in social responsibility projects has been recognized internationally by the British Magazine „Capital Finance International” (CFI), which has awarded CB Moldova-Agroindbank SA as
“Best Social Impact Bank - Moldova 2018”. The CFI panel noted: “MAIB is not only the largest Bank, but also a promoter
of economic growth and national development. Being more
than a financial services provider, MAIB focuses on a maximum social impact. “

Resursele umane

Human resources

Nevoile clienţilor băncii sunt din ce în ce mai sofisticate şi solicitante, fapt ce generează provocări majore pentru bancă, în
special în materie de Resurse Umane.

The needs of the bank’s clients are becoming more sophisticated and demanding, which generate major challenges for
the bank, especially in the area of Human Resources.

Strategia managementului resurselor umane include următoarele priorităţi:

The human resources management strategy includes the following priorities:

 susţinerea strategiei de business a băncii prin asigurarea
cu resurse umane necesare pentru continuitatea și dezvoltarea afacerii;

 Supporting the bank’s business strategy by providing the
necessary human resources for the business continuity
and development;

 promovarea continuă a imaginii de angajator care ar contribui la poziționarea băncii în calitatea sa de angajator
preferenţial;

 Continuous promotion of the employer image which
would contribute to the bank positioning as a preferential
employer;

 dezvoltarea unei culturi corporative proactive în scopul
anticipării necesităţilor băncii prin alinierea valorilor personale ale fiecărui angajat la valorile băncii;

 Developing a proactive corporate culture in order to anticipate the bank’s needs by aligning the personal values of
each employee to the bank’s values;

 perfecționarea continuă a calităţii angajaților băncii şi creşterea productivităţii muncii;

 Continuous improvement of the bank employees’ quality
and increasing labor productivity;

 fidelizarea angajaţilor băncii, menţinerea şi atragerea talentelor;

 Loyalty of Bank employees, retaining and attracting talent;

 dezvoltarea spiritului de echipă şi de implicare a angajaţilor băncii.
Pe parcursul anului 2018 banca a continuat să avanseze în direcţia schimbărilor, inclusiv prin aprobarea şi implementarea
noii structuri organizaţionale şi dezvoltarea personalului. Au
fost întreprinse acţiuni de fidelizare și motivare financiară a
angajaților prin ajustarea nivelului de salarizare a muncii la
realităţile economice și tendințele în piață.
La 31.12.2018 personalul efectiv al băncii constituia 2,017 salariaţi. În pofida constrângerilor pe piaţa forţei de muncă din
Republica Moldova, datorită acțiunilor operative întreprinse
de conducerea băncii, rata de fluctuaţie a personalului băncii
în anul 2018 a fost menţinut la nivelul de 10%, faţă de 13.4%
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 Developing the team spirit and involvement of the bank
employees.
Throughout 2018, the bank continued the process of making
changes, including approving and implementing the new
organizational structure and staff development. Loyalty and
financial incentives have been undertaken for employees by
adjusting the level of labor remuneration to economic realities and market trends.
On December 31, 2018, the bank’s actual staff constituted 2,017 employees. Despite the constraints on the labor
market in the Republic of Moldova due to the operative
actions undertaken by the bank’s management, the fluctuation rate of the bank’s staff in 2018 was maintained at 10%,
compared to 13.4% in the previous year. The average age
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înregistrat în anul precedent. Vârsta medie a angajaţilor băncii la 31.12.2018 este de 36.9 ani. Totodată, 71% din angajaţii
băncii au vârsta de până la 40 de ani.

of Bank employees as of December 31, 2018 is 36.9 years.
At the same time, 71% of the bank’s employees are up to
40 years old.

Instruirea şi dezvoltarea sunt procese de importanţă strategică pentru bancă, deoarece considerăm că angajaţii noştri sunt
principala sursă de succes. Investiţia în instruire face parte din
strategia managementului schimbării, în special în contextul
procesului de transformare a băncii. Pe parcursul anului 2018
au fost organizate 248 sesiuni de instruire internă şi externă,
iar fiecărui angajat i-au revenit în mediu 21,4 ore de instruire.

Training and development are processes of strategic importance for the bank, because we believe that our employees are the main source of success. Investment in
training is part of the change management strategy, especially in the context of the bank’s transformation process.
During 2018, 248 training sessions were organized internally and externally, and each employee has on average
21.4 hours of training.

Combaterea corupţiei
Atât banca în calitate de societate mamă, cât și companiile
fiice aplică principii anticorupție stricte, care se referă la faptul că angajaţilor le sunt interzise efectuarea şi acceptarea de
plăți, fie direct, fie prin intermediul unor terțe părți, pentru
accelerarea sau influențarea anumitor decizii, care ar putea fi
interpretate drept mită.
Totodată, orice angajat poate comunica inclusiv anonim, prin
canale dedicate, orice suspiciune privind activitatea necorespunzătoare a altor angajaţi.
Respectarea drepturilor omului
Atât banca în calitate de societate, mamă cât și companiile fiice se angajează să-şi mențină şi să îmbunătățească sistemele
şi procesele interne, în scopul asigurării respectării drepturilor omului în operațiunile derulate şi în gestionarea resurselor
umane.
Procesele implementate asigură eliminarea oricăror forme de
discriminare la angajarea şi promovarea angajaţilor, iar pentru angajaţii săi încurajează următoarele principii de comportament personal şi profesional, precum: integritatea morală,
libertatea gândirii şi a exprimării.
De asemenea, banca se abţine de la finanţarea proiectelor
care pot atenta la drepturile fundamentale ale omului (de
exemplu: abţinerea de la finanţarea producerii, procurării şi/
sau comercializării armamentului şi drogurilor etc.).
Aspectele de mediu
Ca entitate mamă banca, promovează standardele sociale şi
de mediu internaţionale atât în calitatea sa de consumator de
resurse, cât şi ca instituţie financiară.
Banca monitorizează şi acţionează constant pentru reducerea
consumului de resurse cu impact asupra mediului. De asemenea, susţine iniţiativele care urmăresc educarea populaţiei în
domeniul protecţiei mediului înconjurător.
Toate proiectele finanţate de bancă fac obiectul unei evaluări
din punct de vedere social şi de mediu pentru a facilita decizia dacă o activitate trebuie să fie finanţată şi în caz afirmativ, modul în care trebuie să fie tratate aspectele sociale şi de
mediu în procesul de planificare, finanţare şi implementare a
proiectelor.
Standardele sociale şi de mediu sunt aplicate şi de către companiile-fiice, care, de asemenea, realizează acţiuni de stimu-
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Combating corruption
Both the parent company and the subsidiaries apply strict
anti-corruption principles, which refer to the fact that it is forbidden for employees to make and accept payments, either
directly or through third parties, for speeding up or influence
certain decisions that could be interpreted as a bribe.
At the same time, any employee may also communicate
anonymously, through dedicated channels, any suspicion of
inappropriate activity of other employees.
Human rights respect
Both the parent company and the subsidiaries undertake to
maintain and improve their internal systems and processes
in order to ensure the respect for human rights in operations
and in human resources management.
The implemented processes ensure the elimination of all
forms of discrimination in the employees’ employment and
promotion, both the bank and the subsidiaries encourage
the following principles of personal and professional behavior for its employees, such as moral integrity, freedom of
thought and expression.
The bank also refrains from funding projects that can violate
the fundamental human rights (for example: refraining from
financing the production, procurement and / or sale of weapons and drugs, etc.).
Environmental issues
The bank as a parent entity promotes international social and
environmental standards both as a resource consumer and as
a financial institution.
The bank monitors and acts constantly to reduce the resource consumption with environmental impact. The bank
also supports initiatives aimed at educating the population in
the field of environmental protection.
All projects funded by the bank are subject to a social and environmental assessment to facilitate the decision whether an
activity should be funded and, if so, how social and environmental aspects should be addressed in the process of project
planning, financing and implementation.
Social and environmental standards are also applied by the
subsidiaries, which also undertake actions to stimulate the
clients’ social and environmental behavior (for example, the
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lare a comportamentului social şi ecologic al clienţilor (de
exemplu, campania de stimulare a procurării prin intermediul
leasingului financiar a mijloacelor de transport cu propulsie
hibridă / electrică în condiții speciale, avantajoase – ”Verde
mediului – verde economisirilor”).

campaign to stimulate the purchase through the financial
leasing of hybrid / electric propulsion vehicles under special,
advantageous conditions - “Green to Environment – Green
line to Savings”).

II. ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ A
BC “MOLDOVA AGROINDBANK“ SA
THE OPERATIONAL ACTIVITY OF CB „MOLDOVA AGROINDBANK” SA
2.1. ACTIVITATEA CORPORATIVĂ

2.1. CORPORATE ACTIVITY

Activitatea corporativă a BC „Moldova Agroindbank” SA este
orientată spre deservirea clienților corporativi - companii
mari şi mijlocii, care îşi desfăşoară activitatea în diverse sectoare ale economiei naţionale.

The corporate activity of CB „Moldova Agroindbank” SA is
oriented towards corporate clients - large and medium-sized
companies, which operate in various sectors of the national
economy.

În relaţiile cu clienţii corporativi, MAIB aplică strategia abordării individuale a clienţilor prin produse bancare adaptabile
necesităţilor şi solicitărilor clienţilor, accesul la finanţare prin
aplicarea sistemului de limite de credit, posibilitatea de finanțare a unor proiecte investiţionale mari.

In relations with corporate clients, MAIB applies the individual
clients approach strategy through banking products that are
adaptable to clients’ needs, access to finance by applying the
credit limit system, the possibility of financing large investment projects.

Circa 72% din clienţii corporativi au stabilite relaţii de parteneriat cu banca de peste 5 ani, dintre care o mare parte se
deservesc în cadrul MAIB chiar din momentul creării acestei
linii de business (în anul 2002).

Approximately 72% of corporate clients have established
partnership relationships with the Bank for more than 5 years,
most of which have been serviced by MAIB even since the
creation of this business line in 2002.

În contextul stabilizării macrofinanciare, banca a reuşit să asigure creşterea vânzărilor şi atingerea obiectivelor planificate
la multe din produsele şi serviciile bancare destinate clienţilor
corporativi, dinamizarea procesului de creditare şi îmbunătăţirea calităţii portofoliului de credite.

In the context of macro-financial stabilization, the Bank has
managed to ensure the sales growth and achievement of the
planned targets for many of the corporate banking products
and services, streamlining the credit process and improving
the quality of the credit portfolio.

Fig. 1 / Table 1
PORTOFOLIUL DE CREDITE, CLIENŢI CORPORATIVI (MIL. MDL)
LOAN - BASED PROFIT, CORPORATE CUSTOMERS (MDL MIL.)
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Fig. 2 / Table 2
PORTOFOLIUL DE CREDITE, CLIENŢI CORPORATIVI (MIL. MDL)
LOAN PORTFOLIO, CORPORATE CUSTOMERS (MDL MIL.)
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Portofoliul de credite al clienţilor corporativi a înregistrat o
creştere calitativă şi la 31.12.2018 a constituit 6,894 mil. lei,
ceea ce reprezintă 108% faţă de 31.12.2017 (Fig. 1). Ponderea
cea mai mare - 69% o reprezintă creditele pe termen mediu,
68% - creditele pentru finanţarea activităţii curente.

The credit portfolio of corporate clients registered a qualitative increase and on December 31, 2018 it amounted to MDL
6,894 million, or 1,08% as compared to December 31, 2017
(Table 1). The highest share - 69% represent the medium-term
loans, 68% - loans for financing current activity.

Genul de activitate cu cea mai mare pondere în portofoliul
de credite a fost comerţul (cca 39%, inclusiv 5% comerţul cu
combustibil), ponderi importante înregistrând şi creditele în
sectoare precum industria alimentară (26%), industria nealimentară (10%), transportul şi comunicaţiile (10%) (Fig. 2).

The most significant share in the credit portfolio was trade (about
39%, including 5% fuel trade), but important shares have also
been registered in sectors such as food industry (26%), non-food
industry (10%), transport and communications (10%) (Table 2).

La 31.12.2018 portofoliului de credite al clienţilor corporativi
îi revenea 55.7% din portofoliul total de credite al băncii.
Pe parcursul anului, s-a reuşit diminuarea ponderii creditelor
neperformante de la 16.5% la începutul anului până la 8% la
31.12.2018.
Moldova Agroindbank a reuşit menţinerea portofoliului de
clienţi, atragerea unor clienţi noi, dar şi atingerea obiectivelor
planificate la multe din produsele bancare.
Astfel, o dinamică pozitivă au înregistrat operaţiunile de plăţi
în MDL şi VS, crescând atât volumul cât şi numărul plăţilor realizate. Volumul tranzacţiilor de schimb valutar s-a majorat cu
23% faţă de 2017. O dinamică ascendentă se atestă în cazul
serviciilor cu carduri bancare. Această creştere corespunde
tendinţei de trecere de la plăţile în numerar la plăţile electronice, dar şi popularizării soluţiilor de autodeservire şi instrumentelor noi de plată.
Numărul tranzacţiilor electronice prin Internet Banking este
în continuă creştere, ponderea acestora fiind de cca 94%. Totodată, banca este într-un proces continuu de eficientizare şi
modernizare a sistemelor de deservire la distanţă.
În 2019 banca îşi propune continuarea fortificării relaţiilor de
colaborare cu clienţii existenţi şi atragerea clienţilor noi prin:
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As of December 31, 2018, the corporate clients loan portfolio
accounted for 55.7% of the total loan portfolio of the Bank.
During the year, the share of non-performing loans fell from
16.5% at the beginning of the year to 8% as of December 31,
2018.
Moldova Agroindbank has managed to maintain its client
portfolio, attract new clients, and achieve the planned targets
for many of its banking products.
Thus, the payment transactions in MDL and foreign currency
have recorded positive dynamics, increasing both the volume
and the number of payments made. The volume of foreign exchange transactions increased by 23% compared to 2017. An
upward dynamic is evidenced by banking card services. This
growth corresponds to the trend of switching from cash payments to electronic payments, but also to the awareness-raising of self-service solutions and new payment instruments.
The number of electronic transactions through Internet Banking is steadily rising, with a share of about 94%. At the same
time, the Bank is in a continuous process of streamlining and
modernizing the remote service systems.
In 2019, the Bank is also striving to further strengthen the
relationships with existing clients and attract new clients
through:
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 condiţii flexibile de creditare, consultanţă profesionistă
în structurarea finanţărilor, operativitate în examinarea şi
aprobarea creditelor;

 flexible lending conditions, professional consultancy in
structuring the financing, operability in the examination
and approval of credits;

 condiţii avantajoase pentru produsele bancare oferite angajaţilor, persoanelor cu care clienţii corporativi au activitate în comun sau sunt parteneri de afaceri;

 advantageous conditions for banking products offered to
employees, to persons with whom corporate clients have
joint activity or are business partners;

 promovarea instrumentelor de Trade Finance, inclusiv prin
colaborări cu bănci străine şi valorificarea liniilor Trade Finance oferite;

 promoting Trade Finance instruments, including through
collaboration with foreign banks and the use of Trade Finance lines offered;

 acces la sursele de finanţare ale Organizaţiilor Financiare
Internaţionale cu destinaţie specială;

 access to financing sources of the International Financial
Institutions with special destination;

 funcţionalităţi şi servicii noi electronice;

 functionalities and new electronic services;

 implementarea pachetelor de produse şi servicii bancare
destinate clienţilor corporativi.

 implementing products and services packages for corporate clients.

2.2. ACTIVITATEA DE INVESTIŢII A BĂNCII –
REALIZĂRI ŞI PERSPECTIVE

2.2. BANK’S INVESTMENT ACTIVITY ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS

În anul 2018 BC „Moldova Agroindbank” SA şi-a desfăşurat activitatea profesionistă pe piaţa de capital în baza licenţei de
Societate de Investiţii de categoria “C”, acordată în anul 2015
de Comisia Naţională a Pieţei Financiare pe un termen nelimitat, cu dreptul de a desfăşura un spectru larg de servicii şi
activităţi de investiţii.

In 2018, CB „Moldova-Agroindbank” SA has carried out its professional activity on the capital market under the license of an
Investment Company of category „C”, granted to the Bank in
2015 by the National Commission for the Financial Market for
an indefinite period, with the right to carry out a wide range
of services and investment activities.

Politica Investiţională aprobată pentru această perioadă prevede aplicarea unei strategii flexibile de administrare a portofoliului în dependenţă de conjunctura pieței, având drept
obiectiv diversificarea operaţiunilor active ale băncii prin valorificarea surselor alternative de venituri.

The Investment Policy approved for this period provides for
using a flexible strategy for managing the portfolio depending on the market environment, aiming at diversifying the
Bank’s active operations by capitalizing on alternative sources of income.

Astfel, la finele anului de gestiune portofoliul investiţional,
în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare
Financiară, a înregistrat valoarea de 291,221 mii lei, situaţie

Thus, by the end of the year, the investment portfolio, in
compliance with the International Financial Reporting Standards, recorded the value of MDL 291,221 thousand, where

Fig. 1 / Table 1
DINAMICA PORTOFOLIULUI DE INVESTIŢII
DYNAMICS OF INVESTMENT PORTFOLIO

Portfolio, cost
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Portfolio, IRFS

Numbers of investment objects
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Fig. 2 / Table 2
DINAMICA STRUCTURII PORTOFOLIULUI INVESTIŢIONAL
DYNAMIC OF INVESTMENT PORTFOLIO STRUCTURE

Glass production

Leather processing

Market managment

în care banca deţine cote de participare în 11 companii din
diverse sectoare ale economiei, dintre care 9 companii sunt
participanţi ai economiei naţionale şi 2 companii sunt participanţi ai unor economii externe (SUA şi Belgia) (Fig. 1).
Banca şi-a majorat cota de participare, deţinută în capitalul
social al „Moldmediacard” SRL până la 99%, la valoarea totală de cost de 11,521,669 lei şi a subscris o acţiune ordinară
nominativă cu drept de vot, cu valoarea nominală de 50,000
lei, emisă şi plasată la fondarea „Depozitarului Central Unic al
Valorilor Mobiliare” SA, ceea ce constituie 0.2049% din capitalul social.
Banca a valorificat oportunităţile investiţionale oferite de piaţa
autohtonă de capital pentru a-şi diversifica portofoliul, în vederea minimizării riscului investiţional. Cea mai însemnată cotă
din portofoliul băncii revine investiţiilor în compania-fiică SA
„MAIB-Leasing”, iar ponderi semnificative sunt deţinute de valorile mobiliare ale întreprinderilor din industria prelucrătoare
a produselor din sticlă, precum şi în societăţi ale căror activitate
este clasificată drept alte intermedieri financiare (Fig. 2).
Scopul primordial al politicii investiţionale l-a constituit monitorizarea activităţii obiectelor de investiţii, prin promovarea
unor metode de management al întreprinderilor, care au ca
obiectiv contribuirea la influenţarea dinamică şi constructivă,
astfel încât managementul unităţilor economice să pună la
baza activităţii sale transparenţa şi profesionalismul. Materializarea acestui deziderat conduce la sporirea eficienţei activităţii acestor entităţi şi, implicit, poate avea ca efect majorarea
valorii de piaţă a cotelor de participare deţinute de bancă,
administrarea eficientă a obiectelor de investiţii prin promovarea unor modele de management al întreprinderilor, care
au ca obiectiv capitalizarea permanentă a obiectelor investiţionale şi obţinerea veniturilor.
O atenţie deosebită în realizarea politicii investiţionale a băncii a fost acordată prestării de servicii pe piaţa de capital, accentul fiind pus pe calitatea şi eficienţa serviciilor prestate.
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Other intermediation
processes

the Bank holds participation shares in 11 companies from
various sectors of the national economy, of which 9 companies are participants of the national economy and 2 companies are participants of foreign economies (the USA and
Belgium) (Table 1).
The Bank increased its quota, held in the share capital of
„MoldMediaCard” SRL up to 99%, at the total cost of MDL
11,521,669 and has subscribed a nominal ordinary share
with voting right, with nominal value of MDL 50,000, issued
and placed at the foundation of the „Unique Central Depository of Securities” SA, which represents 0.2049% of the share
capital.
In order to minimalize investment risks, the Bank has capitalized on the investment opportunities offered by the local
capital market to diversify its portfolio. The highest quota in
the Bank’s portfolio is held by investment in the subsidiary
“MAIB-Leasing” SA Enterprises dealing with glass production
and societies dealing with financial intermediation hold significant quotas in the Bank’s investment portfolio (Table 2).
The primary goal of investment policy is to monitor the activity of investment items through the promotion of some
enterprise management approaches, which are aimed at influencing them in a dynamic and constructive manner so that
the management of economic units would be transparent
and professional. Achieving this requirement leads to greater
efficiency in those entities activity and, implicitly, may result
in increasing the market value of participation shares held
by the Bank, effective administration of investment items
through the promotion of certain enterprise management
models, which are aimed to continuously capitalize the investment items and derive income.
A particular attention in carrying out the Bank investment
policy was paid to providing services on the capital market,
focusing on service quality and efficiency. Hence, in 2018,
the Bank carried out its activity on the capital market, pro-

Raport anual | Annual Report | 2018

Fig. 3 / Table 3
DINAMICA INDICATORILOR DE BAZĂ
DYNAMIC OF MAIN INDICATORS

Amount of transaction, MDL mil.
Free - related income, MDL thousands

Number of transactions

Astfel, în anul 2018, banca şi-a desfăşurat activitatea pe piaţa
de capital în direcţia prestării şi promovării serviciilor de executare a ordinelor privind instrumentele financiare în numele
clienţilor şi în cont propriu.

viding and promoting services for enforcing the orders on
financial instruments on behalf of clients and by the Bank
itself.

Pe parcursul anului de gestiune, volumul total al tranzacţiilor
bursiere înregistrat la Bursa de Valori a Moldovei, în condiţiile
prestării serviciilor de investiţii pe piaţa de capital, a însumat
cca 1,836,9 mil. lei. Astfel, conform rezultatelor pentru anul
2018, BC „Moldova Agroindbank” SA a obţinut poziţia de lider
ca Societate de investiţii, reieșind din cota volumului tranzacţionat pe piaţa reglementată (47.58%) (Fig. 3).

During the reporting period, the total amount of stock-market transactions recorded at Moldova Stock Exchange, under the conditions of providing investment services on the
capital market, amounted to circa MDL 1,836,9 million. Thus,
according to the results of 2018, CB “Moldova-Agroindbank”
S.A. got the leader position as an Investment Company, resulting from the share of the volume traded on the regulated
market (47.58%) (Table 3).

În 2018 Banca a activat în continuare în calitate de Societate
de Investiţii pentru vânzarea acţiunilor proprietate publică la
Bursa de Valori a Moldovei, fiind desemnată în urma câștigării
concursului anunţat de Agenţia Proprietate Publică, desfăşurat de comisia de selectare (de concurs) la 06.06.2018 (menţionăm că banca a avut acest rol pe parcursul anilor 2015 –
2018).

In 2018, the Bank acted further as an investment entity for
selling the public property shares at Moldova Stock Exchange, being appointed as a result of winning the tender
announced by the Public Property Agency and conducted
by the Selection Commission (of the tender) on June 06,
2018 (it is worth mentioning that the Bank had this role between 2015- 2018).

Oportunităţi sporite se asociază cu serviciile de intermediere la subscrierea/plasamentul instrumentelor financiare şi de
consultanţă în investiţii, care în condiţiile atingerii unui nivel
de dezvoltare a pieței de capital conferă emitenților posibilitatea atragerii mijloacelor financiare necesare pentru realizarea unor proiecte, iar investitorilor – noi instrumente financiare pentru investire.

Increased opportunities are associated with the underwriting
and investment consulting services, which in an appropriate
development level reached by the capital market, give the Issuers the possibility to attract financial resources required to
implement certain projects and new financial tools for investments to investors.

Diversificarea şi universalitatea gamei de servicii prestate va
permite băncii să sporească esenţial calitatea deservirii şi să
satisfacă necesităţile clienţilor săi, contribuind în mare măsură
la menţinerea poziţiei de lider al sistemului bancar autohton.
De asemenea, activitatea investiţională a băncii va fi orientată
spre extinderea infrastructurii băncii, creşterea veniturilor şi
realizarea unei politici adecvate în acest domeniu.
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The diversification and universality of the range of services
will enable the Bank to improve the quality of servicing and
meet its clients’ needs, making possible to retain its leading
position in the national Banking system. Likewise, the Bank
investment activity will be aimed at scaling up the Bank infrastructure, increasing the revenues and implementing the
appropriate policy in this area.

Raport anual | Annual Report | 2018

2.3. RETAIL BANKING

2.3. RETAIL BANKING

BC „Moldova Agroindbank” SA a consolidat segmentul retail
în anul 2018, punând accentul pe deservirea calitativă a clienţilor persoane fizice şi întreprinderile mici/micro din toate
sectoarele economice, inclusiv agroindustrial, dezvoltând canale alternative de vânzări, implementând soluţii inovative şi
accelerând digitalizarea produselor/ serviciilor bancare.

CB “Moldova-Agroindbank” SA strengthened the retail segment in 2018, focusing on high service of individuals and
small/medium-sized enterprises from all economic sectors,
including the agro-industrial sector, by developing alternative sales channels, by implementing innovative solutions
and accelerating the digitalization of banking products/services.

MAIB oferă opţiunea de deservire în sucursala Private Banking, care prestează o gamă de servicii și produse exclusiviste,
adresate clienților persoane fizice cu venituri înalte: consultanță financiară, soluții personalizate de creditare și produse
de economisire, acces la deservire individuală calificată etc.
Satisfacţia clienţilor este prioritară pentru MAIB. Datorită strategiei aplicate de bancă pentru a spori continuu nivelul de
satisfacţie a clienţilor, în anul 2018 NPS (Net promoter scor)
pentru persoane fizice s-a majorat cu 8% faţă de anul precedent şi a atins nivelul de 47.
Creşterea indicelui de loialitate se reflectă şi prin creșterea numărului de clienți retail activi până la 506 mii în anul de raportare, inclusiv al persoanelor fizice cu 27,2 mii clienți, numărul
acestora atingând cifra de 480 mii la finele anului gestionar.
Portofoliul de credite retail a avut o evoluție ascendentă, înregistrând o creștere a soldului cu 21.2% (+956,9 mil. lei), atingând soldul de 5,474,7 mil. lei, din contul creşterii cotei creditelor - persoane fizice (+35.2%) (Fig. 1). Astfel, portofoliul de
credite persoane fizice a constituit 3,547 mil. lei, fiind în creştere faţă de finele anului precedent cu 922,7 mil. lei, inclusiv:
 credite imobiliare, în creștere cu 683,3 mil. lei;
 credite de consum, în creştere cu 239,4 mil. lei.
Cota de piaţă a băncii la soldul creditelor persoanelor fizice
a avut o evoluţie pozitivă şi a atins nivelul de 35.5% la finele
anului 2018, fiind în creștere cu 1.1% faţă de anul 2017.

MAIB important individual clients can get a high service in
the Private Banking branch, which provides a wide range of
exclusive services and products, intended to high-income
individual clients: financial advisory, customized lending
solutions and savings products, access to individual qualified
service, etc.
Clients’ satisfaction is a priority for MAIB. Due to the strategy applied by the Bank in order to continually increase the
clients’ satisfaction level, the NPS (Net Promoter Score) for individuals increased to 8% in 2018, compared to the previous
year, and equaled to 47.
The increase in the loyalty ratio is also reflected by the number of active retail clients reaching to 506 thousand in the reporting year, including the number of individuals with 27,2
thousand clients reaching 480 thousand, by the end of the
reporting year.
The retail loans portfolio had an upward trend, recording a
21.2% growth (+MDL 956,9 million), reaching the balance of
MDL 5,474,7 million, resulting from the growth of loans - individuals (+35.2%) (Table 1). Thus, the loan portfolio for individuals reached MDL 3,547 million, increasing by MDL 922,7
million compared to the end of the previous year, including:
 real estate loans increasing by MDL 683,3 million,
 consumer loans increasing by MDL 239,4 million.

Fig. 1 / Table 1
DINAMICA PORTOFOLIULUI DE CREDITE RETAIL, MLN MDL
DYNAMIC OF RETAIL LOANS PORTFOLIO, MDL MLN.

Balance of total retail loans
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Balance of private loans

Balance of loans of legal entities
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Fig. 2 / Table 2
SOLDUL DEPOZITELOR PERSOANE FIZICE ŞI COTA ÎN SISTEM
BALANCE OF PRIVATE DEPOSITS & SHARE PER SYSTEM

Total per system

Total MAIB

Retail market share

Portofoliul de credite persoane juridice a constituit 1,927,7
mil. lei, în creştere cu 34,3 mil. lei, inclusiv pe segmente de
clienți:

The Bank market share in terms of loans issued to individuals
had a positive evolution, reaching the level of 35.5% by the
end of 2018, recoding an increase of 1.1% compared to 2017.

 businessul mijlociu, în creștere cu 26,1 mil. lei;

The loan portfolio for legal entities amounted to MDL 1,927,7
million, increasing by MDL 34,3 mil, including on the clients’
segments:

 businessul micro, în creștere cu 72,7 mil. lei;
 businessul mic, în descreștere cu 64,5 mil. lei.
Cota portofoliului de credite Retail în totalul portofoliului de
credite al băncii a atins nivelul de 44.1%.
Portofoliul de depozite retail a constituit 16,741 mil. lei, înregistrând o creștere a soldului cu 7.27%, în special din contul
creșterii pe segmentul de persoane fizice cu 6.86%. În rezultat, cota de piaţă a băncii la soldul depozitelor persoane fizice
a atins nivelul de 32.1%, cu 0.5% mai mult comparativ cu anul
2017 (Fig. 2).
Reţeaua de distribuţie a băncii este adaptată continuu la
necesităţile clienţilor, ținând cont de potențialul economic
regional, dar şi de necesitarea creării condiţiilor confortabile
pentru clienţi şi asigurarea accesului nelimitat la produsele şi
serviciile bancare. Astfel, la finele anului, rețeaua de distribuţie era formată din 194 oficii bancare, dintre care 71 de oficii
amplasate în municipiul Chişinău şi 122 pe întreg teritoriul
Republicii Moldova. Banca deţine 66 sucursale şi Direcţia
Operațiuni cu Clienţii la Centrala Băncii, şi 127 agenţii.
În scopul oferirii serviciilor calitative şi accesibile clienţilor,
banca şi-a extins şi îmbunătăţit reţeaua de bancomate şi
POS-terminale. Numărul bancomatelor MAIB a atins cifra de
300 la data de 31.12.2018, în comparaţie cu 280 de bancomate în perioada similară a anului 2017, iar cota de piaţă extinzându-se la 26.4 % (Fig. 3).
În anul 2018 au fost implementate pe larg bancomatele de tip
Recycling ce permit reciclarea numerarului depozitat de către
clienți. Numărul de POS terminale instalate la comercianţi a

42

 medium-sized business, on increase by MDL 26,1 million,
 micro business, on increase by MDL 72,7 million,
 small business, on decrease by MDL 64,5 million.
The share of Retail loans portfolio in the Banks total loan portfolio reached 44.1%.
The portfolio of retail deposits constituted MDL 16,741 million, recording a 7.27% balance growth, especially due to
the increase of 6.86% in the individual clients’ segment. As a
result, the market share of individuals deposits amounted to
32.1%, increased by 0.5% as compared to 2017 (Table 2).
The Bank distribution network is continually adapted to the
clients’ needs, taking account of the regional economic potential, as well as of the need to create comfortable conditions for clients and to ensure unlimited access to the bank
products and services. Thus, by the end of the year, the Bank
distribution network had 194 Bank offices, of which 71 offices
were located in Chisinau and 122 on the whole territory of
the Republic of Moldova. The Bank has 66 branches and Operations with Clients Directorate at the Bank Head Office, and
127 agencies.
For the purpose of providing qualitative and accessible services to clients, the Bank has extended and improved the
ATM and POS-terminals network. The number of MAIB ATMs
reached a total number of 300 units by December 31, 2018,
as compared to 280 ATMs in a similar period of 2017, and the
market share grew to 26.4% (Table 3).
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Fig. 3 / Table 3
REŢEAUA DE VÂNZĂRI
SALES NETWORK

Branches

Agencies

constituit 5343 la finele anului 2018, dintre care 73% sunt dotate cu tehnologia Contactless (Fig. 4).
Dezvoltarea canalelor alternative de vânzări este o preocupare continuă a băncii, promovarea accesului la serviciile bancare prin intermediul diferitor canale de deservire la distanţă,
inclusiv online, fiind una dintre priorităţi. În acest context, la
finele anului 2018 erau funcționale 18 Centre de autoservire
24/24, inclusiv 10 Centre deschise în anul de raportare.
De asemenea, pe parcursul anului au fost lansate un şir de
alte servicii şi produse inovative precum:
 EASI Banking (conexiune directă cu Internet Banking în sistemul contabil 1C);

ATMs

POS terminals

In 2018, Recycling type ATMs were widely implemented,
these allow recycling of cash deposited by clients. The number of POS terminals installed at traders constituted 5343 at
the end of 2018, of which 73% are equipped with Contactless
technology (Table 4).
The alternative sales channels development is a Bank’s constant concern. A priority is also the promotion of the access
to the Bank services through different channels of remote
service, including online service. In this context, at the end
of 2018, there were 18 Self-service Centers operating 24/24,
including 10 Centers opened during the reporting year.
Moreover, a range of other services and innovative products
were launched during the year:

Fig. 4 / Table 4
DINAMICA DEZVOLTĂRII REŢELEI DE ATM-URI ŞI POS-TERMINALE
DYNAMIC OF ATM, POS NETWORK

POS - Moldova’s Post

43

POS - E-commerce
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 P2P (transfer de la card la card);
 Stickere de plată VISA.
În acelaşi timp, MAIB a depus eforturi consolidate pentru a
preveni riscurile care vin odată cu digitalizarea, făcând investiţii în fortificarea securităţii tehnologiilor informaţionale.
La finele anului de gestiune, MAIB a lansat primul proiect de
plată autonomă din R. Moldova prin utilizarea cardurilor la
dispozitive „unattended”, fiind activate parcomatele din parcarea Aeroportului Internaţional Chişinău. Soluţiile tehnologice dezvoltate în acest scop de către MAIB pot fi utilizate şi în
alte proiecte de autoservire.
Implementarea serviciilor noi bazate pe cardul bancar precum P2P, T2C, Cardless, Cash by Code vin să susţină creşterea
numărului de carduri. Astfel, la finele anului 2018, numărul
cardurilor în circulaţie deţinute de MAIB a fost de 543,788,
ponderea acestora pe sistem constituind cca 28%.
O atenţie deosebită este acordată dezvoltării businessului cu
carduri prin digitalizarea produselor existente şi implementarea produselor noi. Acest fapt a permis băncii şi clienţilor săi
să valorifice noi oportunităţi de business, unele dintre acestea
fiind unice pentru piaţa din R. Moldova.
Astfel, a fost lansat produsul Tichete electronice de masă
(TME), care reprezintă un card de plată personalizat destinat
doar pentru achitarea produselor alimentare. Până la finele
anului 2018 peste 50% din toate tranzacțiile de plată cu TME
în Republica Moldova au fost efectuate prin intermediul TME
emise de MAIB. Numărul Tichetelor electronice emise a atins
cifra de 6,500 de carduri, iar reţeaua de acceptare a tichetelor
a fost extinsă până la 314 puncte comerciale.
MAIB este unica bancă din ţară care emite cardurile American
Express. În perioada de raportare, reţeaua de acceptare a cardurilor American Express a fost extinsă semnificativ, numărul
de POS-terminale care acceptă spre plată cardurile American
Express fiind de 2,958 de unităţi (ceea ce constituie 55.36%
din totalul POS terminalelor la comercianți) instalate în 2,256
de puncte comerciale.
Pe piaţa locală se observă tendinţa de creştere dinamică a
plăţilor fără numerar efectuate prin intermediul cardurilor
bancare în defavoarea tranzacţiilor de retragere de numerar.
Acest fapt se datorează noilor tehnologii şi campaniilor promoționale organizate frecvent de MAIB în colaborare cu sistemele internaţionale de plăţi, care motivează deţinătorii de
carduri să utilizeze cardul ca instrument de plată. Cota tranzacţiilor de plată a atins 52% din numărul tranzacţiilor şi 17%
din valoarea acestora.
BC „Moldova Agroindbank” SA prioritizează promovarea şi
dezvoltarea activităţii în domeniul comerţului electronic
(E-commerce) atât pe partea de emitere a cardurilor (prin
promovarea achitărilor în Internet printre clienţii săi deţinători de carduri bancare, prin efectuarea promoţiilor şi şcolarizarea clienţilor privind modul de utilizare a cardurilor în
mediul virtual), cât şi pe partea de acceptare (prin colaborarea cu companii-lider la nivel naţional (www.airmoldova.md,
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 EASI Banking (direct connection to Internet Banking in the
1C accounting system);
 P2P (transfer form card to card);
 Visa payment Stickers.
At the same time, MAIB made great efforts to prevent the
risks arising along with digitalization, investing in strengthening the IT security.
At the end of the reporting year, MAIB launched the first autonomous payment project in the Republic of Moldova by
using cards at “unattended” devices, parking ATMs being activated at Chisinau International Airport. Technologic solutions
developed by MAIB can be also used in other self-service
projects.
The implementation of new banking card-based services
such as P2P, T2C, Cardless, Cash by Code come to support the
increase in the number of cards. Thus, at the end of 2018, the
number of MAIB cards in circulation reached 543,788, their
share per system being approximately 28%.
Particular attention is paid to developing card business by
digitizing existing products and implementing new products. This enabled the Bank and its clients to capitalize on
new business opportunities, some of them being unique to
the market in R. Moldova.
Hence, the Lunch Card was launched which is a customized
payment card intended only for paying for food. More than
50% of all the Lunch card transactions in the Republic of Moldova were carried out by the Lunch cards issued by MAIB
until the end of the year. The number of issued Lunch cards
reached 6,500 cards, and the Lunch cards acceptance network extended to 314 merchant points.
MAIB is the only Bank in the country which issues the American Express cards. During the reporting period, the American Express cards acceptance network extended significantly, the number of POS-terminals that accept the American
Express cards is 2,958 units (which is 55.36% of the total
POS-terminals at merchants) installed in 2, 256 merchant
points.
The local market shows a dynamic growth tendency of cashless payments made via bank cards against the cash withdrawal transactions. This fact is due to new technologies and
promotional campaigns frequently organized by MAIB in
collaboration with the international payment systems, which
motivate the cardholders to use the card as a payment tool.
The share of payment transactions reached 52% of the transactions number and 17% of their value.
CB “Moldova-Agroindbank” S.A. prioritizes the promotion
and development of the electronic commerce area (E-commerce), both on the cards issuance side (by promoting online
payments among its clients - cardholders, through promotions and clients training on how to use cards in the virtual
environment) as well as on the acceptance side (through
collaboration with business- leaders at national level ( www.
airmoldova.md, www.zbor.md, www.orange.md, www.mold-
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www.zbor.md, www.orange.md, www.moldcell.md, www.
moldtelecom.md, www.starnet.md, www.avia.md etc.) şi cu
organizaţii de stat (www.mpay.gov.md).

cell.md, www.moldtelecom.md, www.starnet.md, www.avia.
md, etc.), as well as governmental organizations (www.mpay.
gov.md)).

Astfel, se observă o creştere dinamică a volumelor tranzacţionale înregistrate la comercianţii din domeniul comerţului
electronic cu 40.2% faţă de anul precedent (Fig. 5).

Thus, there is a dynamic increase in the transactional volumes
registered with the e-commerce traders, by 40.2% as compared to the previous year (Table 5).

Pe măsura diversificării ofertei de produse și servicii de deservire bancară la distanţă, dar și majorării numărului de clienți
activi ai băncii, se constată creșterea continuă a contactelor
clienţilor cu Serviciul Call Center. Astfel, pe parcursul anului
2018 Serviciul Call Center a acordat consultanță și asistenţă
pentru 287 mii de clienți, cu 20% mai mult decât în anul 2017.

As the offer of remote bank products and services is diversified, as well as the growth of the bank active clients number, a
continual increase of the clients contacts with the Call Center
Service is noted. Consequently, during 2018, the Call Center
Service provided advice and support to 287 thousand clients,
which is 20% more than in 2017.

Asistenţa a fost acordată la cca 89% de clienți prin telefon, 3%
prin e-mail şi 7% prin chat online, disponibil pe pagina web
a băncii.

Support was provided to approximately 89% clients on the
phone, 3% via e-mail, and 7% via online chat, available on the
Bank website.

Totodată, Serviciul Call Center a contactat prin telefon cca 10
mii clienţi noi-abonaţi la Bank-Flex Multichanel şi le-a acordat
asistenţă post-vânzare.

Moreover, the Call Center Service contacted by phone approximately 10 thousand new subscribers to Bank-Flex Multichannel and provided after-sale support.

Serviciul Call Center, fiind în contact direct cu clienții, participă la identificarea necesităților clienților, astfel încât oferta
băncii să satisfacă necesităţile şi cerințele consumatorilor de
produse și servicii bancare.

Call Center Service, being in direct contact with clients, is involved in identifying the clients’ needs, so that the Bank’s offer
meets the needs and requirements of the consumers of banking products and services.

Fig. 5 / Table 5
VOLUMUL TRANZACŢIILOR E-COMMERCE (MII MDL)
AMOUNT OF E-COMMERCE TRANSACTIONS (MDL THOUSAND)
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2.4. TREZORERIE ŞI PIEŢE DE CAPITAL

2.4. TREASURY AND CAPITAL MARKET

După o perioadă extrem de volatilă pe parcursul anilor 2015
– 2017, în 2018 s-a observat o stabilizare relativă a deciziilor
de politică monetară ale BNM. Astfel, pe parcursul anului, rata
de bază la principalele operaţiuni de politică monetară a fost
menţinută la un nivel constant de 6.5% anual. Unica modificare efectuată de BNM pe parcursul anului a constat în majorarea normei stabilite a rezervelor obligatorii de la mijloacele
atrase în MDL şi alte valute neconvertibile cu 2.5% până la
42.5% pe parcursul lunii septembrie în vederea sterilizării excesului de lichiditate de pe piaţă.

After an extremely volatile period during the years 20152017, a relative stabilization of the monetary policy decisions
of NBM was observed in 2018. Thus, during the year, the base
rate of the main operations of the monetary policy has been
maintained at a steady level of 6.5% per year. The only change
made by the NBM in the course of the year consisted in the increase of the established norm of reserves requirements from
the attracted funds in MDL and other non-convertible currencies by 2.5% to 42.5% during September in order to sterilize
the excess liquidity in the market.

În acest context, BC „Moldova Agroindbank” SA a continuat să
promoveze servicii de trezorerie competitive raportate la preţ
şi calitate, asigurând o legătură esenţială între pieţele financiare şi cerinţele complexe ale clienţilor.

In this context, CB “Moldova-Agroindbank” S.A. continued to
promote competitive treasury services in terms of price and
quality, ensuring an essential link between financial markets
and complex requirements from clients.

Activitatea de trezorerie a băncii a inclus efectuarea tranzacţiilor pe piaţa valutară (FX Market), pe piaţa monetară (Money
Market), pe piaţa instrumentelor de datorie (Capital Market),
atragerea împrumuturilor şi contractarea liniilor de credit de
la bănci şi alte instituţii financiare internaţionale.

Treasury operations included transactions on the currency
market (FX Market), on the money market (Money Market),
on the market of debt instruments (Capital Market), attracting loans, and contracting credit lines from banks and other
international financial institutions.

Gestionarea judicioasă a activelor şi pasivelor băncii a rezultat
în asigurarea unui nivel optim al lichidităţii imediate şi pe termen scurt, cât şi un nivel sustenabil de lichiditate pe termen
mediu şi lung, asigurând în acelaşi timp atingerea unui nivel
adecvat al venitului net din dobânzi.

Bank assets and liabilities judicious management resulted in
ensuring an optimal level of the immediate and short-term
liquidity, as well as a sustainable level of medium and longterm liquidity, ensuring at the same time reaching an adequate level of the net income from interests.

MAIB este principalul market-maker pe piaţa financiară locală, urmărind menţinerea şi consolidarea acestei poziţii în viitor prin creşterea continuă a volumului şi numărului tranzacţiilor efectuate şi prin diversificarea spectrului de instrumente
oferite. Banca a continuat să pună la dispoziţia clienţilor săi
diverse produse de trezorerie, cum ar fi operaţiuni de schimb
valutar, depozite, titluri de stat, operaţiuni la termen, operaţiuni forward etc. Pentru clienţii cu un volum şi rulaj mare de
operaţiuni au fost prevăzute produse de trezorerie personalizate care prevăd negocierea şi încheierea tranzacţiilor direct
între client şi dealerii autorizaţi ai băncii.

MAIB is the main market-maker on the local financial market, targeting to preserve and strengthen this position, by
ensuring a continuous increase in the amount and number
of transactions and by extending the range of instruments
provided. The Bank provided various treasury products to
its clients, such as foreign exchange transactions, deposits,
state bonds, FX spot and forward transactions, etc. Tailored
treasury products have been offered to clients conducting
a higher amount of operations, which allow for negotiating
and concluding transactions directly between clients and the
bank’s authorized dealers.

Fig. 1 / Table 2

Fig. 2 / Table 2

VOLUMUL OPERAŢIUNILOR FX (mln. USD)

VOLUMUL FOREX BSV, ECHIVALENT ÎN USD (mln.)

AMOUNT OF FOREX (USD MLN.)

AMOUNT OF FOREX THROUGH EXCHANGE OFFICES, EQUIVALENT IN USD (MLN.)

46

Raport anual | Annual Report | 2018

Fig. 3 / Table 3
VENIT OPERAŢIUNI FOREX (mln. MDL)

REPARTIZAREA VENITURILOR FOREX, (mln. MDL)

INCOME FROM FOREX OPERATIONS (MDL MLN.)

DISTRIBUTION OF FOREX INCOME, (MDL MLN.)

Operaţiuni de schimb valutar

Foreign exchange transactions

Volumul operaţiunilor de schimb valutar (FX) pe piaţa internă şi
internaţională în anul 2018 a constituit 6,484 mln. USD, în creştere cu 45% faţă de anul 2017 (Fig. 1). Această creştere semnificativă se datorează îngustării marjei la tranzacţionare şi unui
număr de tranzacţii cu volume foarte mari de natură singulară.

Foreign exchange transactions (FX) on the national and international markets accounted for USD 6,484 million in 2018, increasing by 45% compared to 2017 (Table 1). This significant
growth is due to trading margin squeeze and to a number of
transactions with very significant volumes of a singular nature.

Pe parcursul perioadei gestionare, banca a continuat activ
efectuarea operaţiunilor de cumpărare-vânzare a bancnotelor pe piaţa interbancară atât internă, cât şi externă.

In 2018, the Bank continued to actively buy and sell national
and foreign currency on the internal and external interbank
markets.

Volumul operaţiunilor prin birourile de schimb valutar ale
băncii în perioada gestionară a constituit echivalentul a 586
mln. USD, faţă de echivalentul a 527,5 mln. USD în anul 2017.
Creşterea de 10% este cauzată de mărirea rapidă a volumelor
pentru EUR cu +16%, iar volumele pentru USD sau RUB scăzând nesemnificativ în comparație cu cifra din 2017 (Fig. 2).

Foreign trade transactions through the exchange offices
of the Bank during the reported period was USD 586 mil, in
20178, against USD 527,5 million in 2017. The 10% increase
was due to the rapid growth in amounts for EUR volumes by
+16%, and for USD or RUB amounts decreased insignificantly
as compared to 2017 (Table 2).

Veniturile realizate din operaţiuni de schimb valutar în anul
2018 au constituit 235 mln. lei, în creştere cu 2% faţă de anul
2017. O majorare a volumelor operaţiunilor de schimb valutar în ciuda îngustării marjei a contribuit la o profitabilitate
sporită în 2018. Pentru anul 2018 cota de piaţă a veniturilor
totale de la operaţiunile de schimb valutar ale BC „Moldova
Agroindbank” SA a crescut cu 1%, constituind 28% (Fig. 3).

Income from foreign exchange operations stood at MDL
235 million, in 2018, up by 2% compared to 2017. The increase in foreign exchange transactions despite the margin squeeze contributed to a better profitability in 2018.
In 2018, the market share of total revenues from the Bank’s
foreign exchange transactions went up by 1%, accounting
for 28% (Table 3).

Piaţa monetară

Monetary market

Pe parcursul anului 2018, piaţa Valorilor Mobiliare din Republica Moldova a trecut printr-un proces de reorganizare din
punct de vedere tehnic şi procedural. Astfel, a fost instituit
Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare în scopul creării
unei infrastructuri moderne a pieţei financiare, care începând
cu luna iulie 2018 este responsabil de operaţiunile de clearing
şi custodia Valorilor Mobiliare.

During 2018, the securities market in the Republic of Moldova
went through a reorganizational process from a technical and
procedural point of view. Thus, the Unique Central Depositary
of Securities was established in order to create a modern financial market infrastructure, which since July 2018 has been
responsible for clearing and custody of Securities.

Nu mai puţin important este şi faptul că Ministerul Finanţelor
în comun cu compania Bloomberg au implementat platforma EBOND în sistemul de tranzacţionare BLOOMBERG, pentru efectuarea tranzacţiilor pe piaţa secundară. Astfel, fiecare
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Not less important is the fact that the Ministry of Finance
jointly with the Bloomberg company implemented the EBOND platform in the Bloomberg trading system, for transactions on the secondary market. Hence, each primary dealer is
obliged to offer daily State Securities quotations from the two
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dealer primar este obligat să ofere cotări ferme zilnice pentru
VMS de la ultimele două licitaţii. Scopul acestei platforme este
de a resuscita piaţa secundară a Valorilor Mobiliare de Stat.

last auctions. The purpose of this platform is to resurrect the
secondary market of State Securities.

Totodată, Ministerul Finanţelor a modificat criteriile de evaluare a dealerilor primari, implementând un sistem de punctaj
multidimensional, BC „Moldova Agroindbank” SA fiind în TOP
3 bănci după numărul de puncte acumulate până în prezent.

Furthermore, the Ministry of Finance modified the primary dealers’ evaluation criteria, by implementing a multidimensional point system, and CB “Moldova-Agroindbank” SA
ranked 3 in the TOP banks according to the number of points
accumulated so far.

În acest context, BC „Moldova Agroindbank” SA pe parcursul
anului 2018 a fost tradiţional un participant activ la efectuarea operaţiunilor Money-Market.

In this context, CB “Moldova-Agroindbank” SA during 2018,
was traditionally an active participant in the Money-Market
transactions.

În scopul administrării eficiente a activelor sale, menţinerii
corelaţiei lichiditate-profitabilitate la un nivel adecvat, banca
a continuat investirea resurselor disponibile în active lichide
generatoare de dobânzi, utilizând următoarele instrumente:
Certificatele Băncii Naţionale (CBN), Valorile Mobiliare de Stat,
depozite overnight la Banca Naţională a Moldovei.

To efficiently manage its assets and keep an adequate liquidity/profitability ratio, the Bank continued investing available
resources in interest-generating liquid assets, using the following instruments: Certificates of the National Bank of Moldova (CNB), State Securities, and overnight deposits at the
National Bank of Moldova.

Volumul investiţiilor în Valori Mobiliare de Stat pe piaţa primară
în 2018 din contul băncii a constituit 1,496 mln. lei (Fig. 4) în
scădere cu 16% faţă de 2017, iar volumul investiţiilor în Certificatele Băncii Naţionale în 2018 a constituit 31,846 mln. lei, fiind
cu 3,144 mln. lei mai puţin decât în 2017 (Fig. 5).

In 2018, the Bank invested MDL 1,496 million in State Securities
on the primary market, decreasing by 16% compared to 2017
(Table 4). Investments in CNB amounted to MDL 31,846 million
in 2018, down by MDL 3,144 million against 2017 (Table 5).

Diminuarea volumului investiţiilor în CBN a fost cauzată de
majorarea normei rezervelor obligatorii cu 2.5%, constituind
42.5% începând cu luna septembrie.
Plasamentele overnight la Banca Naţională a Moldovei în monedă naţională au înregistrat valoarea de 19,509 mln. lei, cu
4,550 mln. mai puţin decât în 2017.
Volumul tranzacţiilor de plasare a mijloacelor băneşti în valută străină la băncile străine a constituit 266,81 mln. EUR comparativ cu 429,44 mln. EUR plasate în 2017.
Optimizarea rețelei de conturi corespondente
În scopul satisfacerii maxime a cerințelor clienților și operațiunilor proprii ale băncii, MAIB a menținut pe parcursul anului o
rețea optimă de conturi corespondente.
Fig. 4 / Table 4

The decrease in CNBs investments was due to the increase of
the established share of reserve requirements by 2.5%, representing 42.5% since September.
In 2018, the overnight placements at the National Bank of
Moldova in national currency reached MDL 19,509 million,
down by MDL 4,550 mil against 2017.
In 2018, Moldova Agroindbank placed EUR 266,81 million
with foreign Banks, compared to EUR 429,44 million in 2017.
Optimization of Correspondent Accounts Network
In order to meet its clients’ requirements in the best way possible and to properly carry out the Bank’s operations, MAIB
maintained an optimal network of correspondent accounts
in 2018.

Fig. 5 / Table 5

VOLUMUL INVESTIŢIILOR ÎN VMS (mln. MDL)

VOLUMUL INVESTIŢIILOR ÎN CBN (mln. MDL)

AMOUNT OF INVESTMENT IN T-BILLS

AMOUNT OF INVESTMENT IN CERTIFICATES OF THE NATIONAL BANK
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LISTA BĂNCILOR CORESPONDENTE
LIST OF CORRESPONDENT BANKS

Austria | Austria

*

Raiffeisen Bank International AG

Viena | Vienna

Belarus | Belarus

*

Priorbank JSC

Minsk | Minsk

Belgia | Belgium

*

KBC Bank NV

Bruxelles | Brussels

Germania | Germany

*

Landesbank Baden-Württemberg

Stuttgart | Stuttgart

*

Intesa Sanpaolo SpA

Torino | Torino

*

UniCredit SpA

Milano | Milano

*

Raiffeisen Bank SA

București | Bucharest

*

JSC VTB Bank

Moscova | Moscow

*

Sberbank of Russia

Moscova | Moscow

SUA | USA

*

The Bank of New York Mellon

New York | New York

Ucraina | Ukraine

*

PJSC CB ‘Privatbank’

Dnipropetrovsk | Dnipropetrovsk

Italia | Italy

România | Romania

Rusia | Russia
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III. ACTIVITATEA ENITĂŢILOR-FIICE
SUBSIDIARIES

3.1. SOCIETATEA PE ACȚIUNI
„MAIB-LEASING”

3.1. JOINT STOCK COMPANY
“MAIB-LEASING”

„MAIB-Leasing” SA, companie-fiică a BC „Moldova Agroindbank” SA, fondată în septembrie 2002, este prima societate de
leasing din Republica Moldova. Sesizând importanţa implementării unor noi mecanisme financiare, compania şi-a asumat
misiunea promovării acestui serviciu practic inutilizabil în acea
perioadă, prin oferirea soluţiilor de finanţare corespunzătoare
necesităților şi exigențelor fiecărui client, contribuind la dezvoltarea acestui segment al pieţei financiare locale.

Founded in September 2002 the joint stock company
“MAIB-Leasing” a subsidiary of CB “Moldova-Agroindbank”
SA, is the first leasing company in the Republic of Moldova.
Aware of the importance of implementing new financial
mechanisms, the company assumed the mission of promoting this service, which back then did not exist on the market,
by providing financing solutions meeting the needs and expectations of every client, and thus contributing to the development of this segment of the local financial market.

La data de 31.12.2018 valoarea totală a portofoliului brut constituia 143 mil. lei. Pe parcursul anului 2018 „MAIB-Leasing” a
încheiat 167 contracte în sumă de 108 mil. lei.
Activitatea principală a companiei o constituie finanțarea în
sistem de leasing cu prioritate acordată autoturismelor, fiind
concomitent acordate finanțări și pentru imobile, utilaje, camioane și alte obiecte, ca răspuns la cerințele pieței.

As of December 31, 2018 the total value of the gross portfolio
was MDL 143 million. During 2018 MAIB-Leasing concluded
167 agreements worth MDL 108 million.
The company main activity is to finance the lease for vehicles,
as well as real estate, equipment, trucks and other items as a
response to the market needs.

„MAIB-Leasing” SA şi-a demonstrat capacitatea de a opera cu
succes într-un cadru economic şi financiar dificil, influențat de
efectele crizei economice globale. Aplicând condiţii prudenţiale în cadrul procesului de acordare a leasingului, societatea
şi-a asigurat o poziţie importantă în sectorul serviciilor de leasing, unde concurența este în continuă creștere.

“MAIB-Leasing” SA has demonstrated its capacity to successfully operate in a difficult economic and financial environment, influenced by the global economic downturn consequences. Applying prudential requirements, the company
has gained a stable leadership position in the leasing services
sector, where competition is continuously increasing.

La sfârșitul anului 2017 a avut loc capitalizarea suplimentară a societății prin convertirea în capital social a 100 mil. lei
din creditele existente la acționar. Ca rezultat s-a îmbunătățit structura capitalului, a crescut profitabilitatea societății. Acest fapt a dus la creșterea atractivității companiei atât
pentru investitorii locali, cât și internaționali. În consecinţă,
a devenit posibilă optimizarea surselor și costurilor de finanțare, ceea ce ar permite oferirea unor condiții mai avantajoase de finanțare și atragerea unor clienți cu un nivel de
bonitate sporit.

At the end of 2017 there was the additional capitalization of
the company through the conversion into the share capital
of MDL100 million of existing loans to the shareholder. As
a result, the capital structure improved and the company
profitability increased. This increased the company attraction, both for the local investors and for the international
ones. Consequently, the financing sources and costs were
optimized, which would allow more favorable financing
conditions and attract clients with a higher level of creditworthiness.

Din perspectiva desfășurării activităților în interiorul societății, compania se ghidează de principii fundamentale solide în
domeniul guvernanței corporative, principalele fiind:

Regarding its internal activity, the company is guided by the
corporate governance fundamental principles, the main being as follows:

 protejarea intereselor și a drepturilor acționarilor;

 Protecting shareholders’ interests and rights,

 asigurarea unui management eficient;

 Ensuring an efficient management,

 asigurarea unui control eficient asupra activității economico-financiare;

 Ensuring an efficient control over the economic-financial
activity,

 prevenirea și soluționarea conflictelor de interese;

 Preventing and settling conflicts of interest,

 transparența și dezvăluirea informației etc.

 Information transparency and information disclosure
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STRUCTURA PORTOFOLIULUI LA 31.12.2017

STRUCTURA PORTOFOLIULUI LA 31.12.2018

PORTFOLIO STRUCTURE AS AT 31.12.2017

PORTFOLIO STRUCTURE AS AT 31.12.2018

POS - E-commerce
Others

Others

Agricultural machines

Agricultural machines

Equipment

Equipment

Real estate

Real estate

Larries

Larries

Cars

Cars

Astfel, sistemul de conducere existent asigură o structură
corporativă adecvată, care prevede repartizarea atribuțiilor,
drepturilor și responsabilităților între organele de conducere.

Thus, the existent management system ensures an adequate
corporate structure, which provides the allocation of duties,
rights and responsibilities among the management bodies.

3.2. COMPANIA DE PROCESARE
A PLĂŢILOR CU CARDURI
„MOLMEDIACARD” SRL

3.2. THE COMPANY FOR PROCESSING
THE CARD PAYMENTS
“MOLDMEDIACARD” SRL

Compania de procesare a plăţilor cu carduri „Moldmediacard” SRL a fost constituită și şi-a lansat activitatea la
20.03.2000, având ca scop selectarea, implementarea, susţinerea şi exploatarea sistemului de procesare a plăţilor cu
utilizarea cardurilor şi integrarea lui în sistemele internaţionale de plăţi cu carduri. În scopul realizării obiectivelor sale,
societatea practică următoarele genuri de activitate: dezvoltarea, elaborarea, emiterea, comercializarea cardurilor
şi operarea strategiilor, sistemelor, standardelor, metodologiilor, reglementărilor şi studiilor în domeniul serviciilor financiar-bancare legate de tranzacţiile cu carduri, asigurarea
compatibilităţii cardurilor şi echipamentului aferent standardelor internaţionale etc.

The company for processing the card payments “MoldMediaCard” SRL was established and started its activity on March 20,
2000, pursuing the goal to select, implement, support and operate the system for processing the card payments and ensure
its integration in international card payment systems. In order
to attain the established goals, the company practices the following types of activity: development, elaboration, issuance,
sale of cards and enforcement of strategies, systems, standards,
methodologies, regulations and studies in the area of financial
and banking services related to card transactions, ensuring
card and afferent equipment compatibility with international
standards, etc.

„Moldmediacard” SRL este unul dintre primii operatori din
Republica Moldova care au implementat sistemul informatic
necesar pentru procesarea tranzacţiilor cu carduri bancare de
plată. Compania prestează servicii de procesare pentru membrii sistemelor internaţionale de plăţi cu carduri Visa, Mastercard şi American Express.
Spectrul serviciilor de procesare a tranzacţiilor prestat de către „Moldmediacard” SRL cuprinde toată gama funcţionalităţilor disponibile la moment în piaţă: procesarea tranzacţiilor cu
carduri cu bandă magnetică; carduri cu cip contact și fără contact (contacless; acceptarea tranzacţiilor securizate din domeniul comerţului electronic în baza standardelor 3D Secure ca
acceptant și ca emitent; procesarea tranzacțiilor de Cash-In la
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“MoldMediaCard” SRL is one of the first Moldovan operators
that implemented the Information System required for processing card payment transactions. The company may render
processing services for members of international payment
systems, using Visa, MasterCard and American Express cards.
The range of services for transaction processing rendered
by “MoldMediaCard” SRL covers the whole spectrum of
functionalities currently available on the market: processing the card transactions fitted with magnetic strip; cards
with contact CHIP and contactless CHIP; accepting secured
transactions in the area of electronic commerce based on
3D Secure standards as Receiver and Issuer; processing
Cash-In transactions by ATM in three currencies (MDL, USD,
EUR); accepting payments through mobile devices POS –

Raport anual | Annual Report | 2018

bancomate în trei valute MDL, USD, EUR; acceptarea plăților
prin intermediul dispozitivelor mobile POS – MPOS; cardless
– depunere de numerar la bancomate cu funcţie de Cash-In
(fără utilizarea cardurilor fizice); Airline Addendum; P2P - transferuri de mijloace băneşti, prin intermediul ATM sau WEB,
între orice card Visa, Mastercard sau AMEX; ATM surcharge;
activarea cardului la prima tranzacţie, ATM recycling, WEB
servicii – alimentări online, notificări online, transfer to card
(T2C), Cash by Code (CBC), Fraud Management (detection),
instant issuing, ATM PIN Management inclusiv pentru cardurile străine.

MPOS; cardless – depositing cash at Cash- In ATMs (without
using physical cards); Airline Addendum; P2P – cash transfers through ATM or WEB, between any Visa, Master Card
or AMEX card; ATM surcharge; activating the card during
the first transaction, ATM recycling, WEB services – online
replenishments, online notifications, transfer to card (T2C),
Cash by Code (CBC), Fraud Management (detection), instant issuing, ATM PIN Management including for foreign
cards.

La etapa actuală, modernizarea infrastructurii sistemului informatic din locația primară s-a finalizat. Urmează etapa finală a modernizării și anume crearea Data Centru alternativ, cu
toate echipamentele, serverele, serviciile și telecomunicațiile
dublate. O atenţie deosebită se acordă fortificării securităţii
informaţionale. În acest sens în „Moldmediacard” SRL sunt implementate cele mai recente şi avansate scheme topologice,
dedicate protecţiei datelor şi resurselor sistemului informatic.
O măsură importantă în urma auditului complex al activităţii
companiei desfăşurat de „InfoTrust” şi recomandărilor echipei
mixte de investigare a băncii este modificarea schemei topologice, cu procurarea şi instalarea echipamentului necesar. De
asemenea, anual se efectuează auditul obligatoriu informațional PCI DSS şi bienal se efectuează auditul informaţional
extern PCI PED.

Nowadays, the upgrade of the Information System infrastructure in the primary location has been completed. It is
envisaged to launch the final stage of upgrading, namely
setting an alternative Data Centre with doubled equipment,
servers, services and telecommunications. Special attention
will be further paid to strengthening information security. To this end, “MoldMediaCard” SRL shall implement the
most advanced and recent topological schemes intended
to protect the information system data and resources. An
important measure developed following the complex audit
of MMC activity conducted by InfoTrust Company and recommendations made by the Bank mixed investigation team
is to amend the topological scheme, having purchased and
installed the necessary equipment. The PCI DSS mandatory
audit shall be conducted on a yearly basis, and the PCI PED
external information audit shall be conducted every two
years.

Activitatea companiei este într-o continuă ascensiune, fapt
demonstrat atât de creşterea numărului cererilor de autorizare prelucrate şi a numărului tranzacţiilor de clearing, cât
şi de sporirea constantă a cifrei de afaceri. În calitate de clienţi ai societăţii sunt asociaţii - băncile comerciale autohtone. Sistemul informatic utilizat de companie în anul 2018 a
procesat mai mult de 36% din numărul total al tranzacţiilor
efectuate în ţară sau în străinătate cu cardurile emise în Republica Moldova, dar şi cu cardurile emise în străinătate ce
au efectuat tranzacții în Republica Moldova. Sistemul informatic al companiei a participat în 2018 la emiterea unui volum de 29% din numărul total de carduri emise în Republica
Moldova. Ponderea echipamentelor de acceptare a cardurilor conectate la „Moldmediacard” este de 27% bancomate şi
25% POS terminale.

The company activity is constantly growing, being proved
by the increased number of processed requests for authorization and by the number of clearing transactions, as well
as by the continuous growth of company turnover. Domestic commercial banks are amongst the company customers.
During 2018, the Information System used by the company
processed more than 36% of the total number of card transactions carried out in the Republic of Moldova or abroad using cards issued in the Republic of Moldova, including cards
issued abroad used for transactions in the Republic of Moldova. Throughout 2018, the company Information System
participated in the issuance of 29% of all cards issued in the
Republic of Moldova. The share of card acceptance devices
connected to Moldmediacard is 27% ATM and 25% POS terminals.

Anul 2018 s-a evidențiat printr-o creștere a volumelor serviciilor prestate. Sistemul informatic gestionat de „Moldmediacard” SRL a procesat 30,1 mln. autorizări și 24,42 mln. tranzacții de clearing, ceea ce constituie 116% și respectiv 137%
din totalul autorizărilor și tranzacțiilor de clearing procesate
în anul 2017.

2018 was marked by an increase in the volumes of the services rendered. The Information System managed by Moldmediacard processed 30,1 million authorizations and 24,42
million clearing transactions, which is 116% and respectively 137% of the total amount of authorizations and clearing
transactions processed in 2017.

În această perioadă compania a asigurat băncilor-cliente un
SLA de 99.99% disponibilitate a serviciilor prestate.

During this period the company provided to the Client Banks
an SLA of 99.99% availability of the services rendered.

Conform statisticii Ticketing System – sistem software pentru gestiunea solicitărilor, incidentelor și comunicare aferent
acestora, „Moldmediacard” a înregistrat și soluționat 3346 case-uri parvenite de la băncile cliente. Timpul mediu de soluționare a fiecărui caz a fost de 4.9 ore.

According to the Ticketing System statistics – a software system for managing requests, incidents and communications,
Moldmediacard has registered and resolved 3346 cases received form Client Banks. Average time for settling each case
is 4.9 hours.

52

Raport anual | Annual Report | 2018

Sucursalele MAIB - etalon al calităţii
MAIB branches - flagship of quality
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Adresa de contact:

Contact address:

BC "Moldova Agroindbank" SA

CB Moldova Agroindbank SA

Republica Moldova, MD 2005
Mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9/1
Call Center: (373 22) 268999
e-mail: aib@maib.md
www.maib.md

9/1 Constantin Tanase Str., Chisinau
Republic of Moldova, MD 2005
Call Center: (373 22) 268999
e-mail: aib@maib.md
www.maib.md
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