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MESAJUL PREȘEDINTELUI

MESAJUL PREȘEDINTELUI
În anul 2018, marcat de stabilitate, dar și de o
lipsă de dinamism în mediu de business, Mobiasbancă a reușit din nou să înregistreze performanțe financiare solide și să-și consolideze
poziția de lider în sectorul bancar.
Numărul clienților activi a crescut la 167,000
(de la 161,000 în 2017 sau cu +3%) și portofoliul net de credite a atins cifra de 5.2 miliarde
lei (+11.3%), mărind cota noastră de piață la
credite până la 15.2% (versus 14.5% în 2017).
Pe de altă parte, riscurile financiare sunt menținute sub control, precum și costul alocărilor
de risc aferente creditelor neperformante
atestă o scădere de la 86 puncte de bază în
2017 la 33 puncte de bază și un nivel satisfăcător al capitalului propriu și a lichidităților.

mulțumesc tuturor pentru contribuția lor
inestimabilă. De asemenea, aș dori să mulțumesc membrilor Consiliului Băncii pentru
implicarea și contribuția acestora pe parcursul
întregului an și acționarilor, care au susținut cu
fermitate strategia de dezvoltare a Mobiasbancă.
Nu am nici o îndoială că Mobiasbancă este
bine pregătită să-și continue creșterea,
să îmbunătățească calitatea serviciilor sale și
să sprijine economia națională în următorii ani,
pentru a-și menține poziția de bancă de referință pe piața din Republica Moldova.

Acești indicatori se transpun într-un profit net
de 296 milioane MDL (+6.5%), având o rentabilitate a capitalului propriu în mediu de 19%,
în contextul unei rate reduse, confirmând
abilitatea Mobiasbancă de a oferi pe termen
mediu o creștere profitabilă.
În același timp, banca continuă să manifeste o
atitudine de cetățean corporativ, implicat în
susținerea diverselor activități de responsabilitate socială.
Expertiza echipei noastre, cultura organizațională și angajamentul deservirii clienților la cel
mai înalt nivel profesionist, în concordanță cu
apartenența Mobiasbancă la un grup financiar
internațional occidental, încrederea și loialitatea clienților noștri, precum și valoarea adăugată a partenerilor noștri în furnizarea beneficiilor,
a produselor performante și diversificate, au
fost combinate armonios în generarea realizărilor noastre în anul 2018.
În numele echipei de conducere, vreau să le
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2
O BANCĂ
DE REFERINȚĂ – PROFIL

O BANCĂ DE REFERINȚĂ – PROFIL
Mobiasbancă a fost înființată în anul 1990 cu
statut legal de societate cu raspundere limitată. Pe data de 11 ianuarie 2007, Grupul
financiar francez Société Générale a devenit
acționar majoritar al Mobiasbancă, cu o cotă
parte de 70,57% din capitalul social al
bancii. În mai 2007, Société Générale și-a
majorat cota în bancă prin achiziționarea
suplimentară a unei părți de 24,78%.
Devenind parte a unei corporații financiare internaționale, Mobiasbancă a prelut modelul
de bancă universală structurându-și activitatea pe 3 axe principale:
• Bancă de retail, oferind produse de creditare, carduri, conturi de economii, operațiuni curente și produse la distanță pentru
persoanele fizice și antreprenori.
• Corporate & Investment Banking, cu o
gamă vastă de servicii, produse și consultanță bancară pentru companiile multinaționale cu sediul în R. Moldova, companiile
locale private și de stat, autoritățile locale
și instituțiile financiare. Grație rețelei extinse
de sucursale, banca poate deservi clienții
corporativi din toată țara, iar consilierii de
clientelă corporate oferă expertize în domeniile bancare cheie.
•

Servicii specializate – cu o gamă completă
de servicii financiare specializate și de trezorerie, inclusiv leasing financiar, leasing
operațional, credite de consum, titluri, asigurări, pensii și altele.

„BRD – Groupe Société Générale” S.A., care
deține 20% din capitalul social și Banca Europeană pentru Reconstrucţie și Dezvoltare
(BERD), cu o cotă de 8,84% din capitalul acţionar al băncii. Astfel, în rezultatul acestei tranzacţii, cota parte directă a Société Générale,
la sfârșitul anului 2008, a constituit 67,85%,
iar acţionarii minoritari deţineau 3,25% din capitalul acţionar al băncii.
În același an, denumirea băncii a fost modificată în BC „Mobiasbancă-Groupe Société
Générale” S.A.
După preluarea de către Grupul SociétéGénérale a pachetului majoritar, Mobiasbancă a continuat parteneriatele strategice cu Instituţiile Financiare Internaționale, ceea ce i-a
permis să susţină sectorul antreprenorial. La
momentul actual fiind singura bancă pe piaţacreditară care beneficiază de încrederea acestora și de prelungirea contractelor pentru cele
mai multe programe de finanțare din Moldova.
Integrarea băncii în Grupul Société Générale
a reprezentat un capitol semnificativ în istoria
Mobiasbancă, servind drept garanţie pentru
o dezvoltare strategică pe termen lung. Astfel,
pe parcursul acestei perioade, banca și-a îmbunătățit semnificativ indicatorii de performanță și poziția în topul jucătorilor pe piața financiar-bancară, oferind produse care corespund
standardelor internaționale și devenind un partener de încredere al antreprenorilor, țintind
excelența în serviciile financiare.

Din anul 2008 strategia de dezvoltare a băncii
este susţinută de acționari puternici, precum
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Société Générale este unul dintre cele mai
importante grupuri internaționale de servicii financiare, bazat pe un model diversificat
de bancă universală. Société Générale este
aproape de clienții săi cu soluții inovatoare,
produse de calitate și prin angajamentul echipei sale, care acordă consiliere și servicii
clienților - persoane fizice, companiilor și comunităților - pe trei linii principale de activitate:

147
MII ANGAJAȚI

• Bancă de retail în Franța, sub mărcile
Société Générale, Credit du Nord și Boursorama,
• Bancă internațională de retail, prezentă
în Europa Centrală și de Est, Rusia, bazinul
Mării Mediterane, în Africa Subsahariană, în
Asia și în teritoriile franceze de peste mări,
• Investment banking, cu experiență la nivel global în finanțarea investițiilor și activități pe piețele de capital.
Société Générale este, de asemenea, un actor
important pe piața serviciilor financiare specializate:
• asigurări
• servicii bancare private
• administrare de active
• servicii pentru investitori
Fiind un grup social responsabil, Société
Générale este evaluat conform principalilor
indicatori care măsoară investiţiile pentru o
dezvoltare durabilă: DJSE (Europa și Global),
ASPI și FTSE4Good. De asemenea, este un
membru activ al principiilor Equator din 2007.
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67
ȚĂRI

31

MILIOANE CLIENȚI

3
O BANCĂ SOLIDĂ, PROFITABILĂ
ȘI ÎN CREȘTERE - CIFRE-CHEIE

O BANCĂ SOLIDĂ, PROFITABILĂ
Și ÎN CREȘTERE - CIFRE-CHEIE
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Depozite persoane fizice

Depozite persoane juridice

4
GUVERNANȚA
CORPORATIVĂ

GUVERNANȚA CORPORATIVĂ
Ambiția BC „Mobiasbancă - Groupe Société
Générale” S.A. este de a-și consolida poziția
drept o bancă de încredere și de referință pe
piață, aleasă de clienții săi pentru servicii de
calitate. Mobiasbancă menține cele mai înalte
standarde de etică și transparență în sistemul
de guvernanță corporativă și prezintă un angajament înalt de dezvoltare durabilă. Guvernanța corporativă a Mobiasbancă integrează
toate normele practice, organizarea, gestionarea și controlul resurselor băncii, cu scopul
de a garanta afaceri sigure și transparente,
precum și relaţii echilibrate între organele sale
de administraţie, autorităţile de control, acţionarii săi și alte părți interesate. Guvernanța
corporativă determină drepturile și responsabilitățile părților implicate, cum ar fi: acționari,
administratori, directori, conducători ai diverselor structuri ale societății, angajați și organizațiile care le reprezintă interesele, clienți și
parteneri de afaceri, autorități centrale și locale etc. Totodată, aceasta stabilește regulile și
procedeele de luare a deciziilor privind activitatea băncii.
Patru valori inspiră activitatea cotidiană a
băncii:
• Spiritul de echipă, caracterizat prin angajamentul de a transforma Mobiasbancă
în lider în relaționare, cu capacitatea de a
asculta, de a promova comunicarea constructivă, precum și solidaritatea, cooperarea, distribuirea resurselor și a celor mai
bune practici, consolidarea internă a pri orităților.
• Inovaţie, crearea valorii adăugate în orice
produs și serviciu oferit clienților, totodată,
ținând cont de riscul reputațional.

• Responsabilitate, constând în luarea deciziilor prompte, care să răspundă atât necesităților clienților, cât și ale băncii, fără
a afecta obiectivele acestora pe termen
lung; de a avea curajul individual și colectiv
de a fi responsabil pentru propriile acțiuni
și decizii, precum și acordarea importanței
rezultatelor și metodelor prin care au fost
obținute, luând în considerare consecințele finale pentru toți cei implicați.
• Angajament, care face diferența în abordarea clienților băncii și conduce la o calitate înaltă a deservirii și a performanțelor.
Pentru a asigura gestionarea eficientă a băncii, conduita activităților financiare într-un
mod sigur și prudent, respectarea prevederilor legislației în vigoare, precum și protejarea
intereselor deponenților, a fost adoptat mecanismul de control intern, conform noului Regu lament al BNM privind cadrul de administrare
a activității băncii, care a întrat în vigoare la
01.07.2017.
Controlul intern în cadrul Mobiasbancă reprezintă un ansamblu de mijloace care permite
conducerii băncii să se asigure că operațiunile realizate, organizarea și procedurile puse în
practică sunt conforme cu dispozițiile legale.
Sistemul de control intern a fost organizat
în conformitate cu „cele trei linii de apărare”,
conform principiilor Comitetului Basel:
•

Prima linie de apărare cuprinde toți angajații și managementul operațional al băncii.
Managementul operațional este responsabil pentru riscuri, prevenirea și gestionarea
acestora - prin punerea în aplicare a unor
măsuri de control permanent la primul nivel:
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— controale operaționale,
— supraveghere managerială,
— orice control inter-funcțional efectuat
de echipele dedicate,
— alte sisteme care ajută la gestionarea
diferitor categorii de risc, cum ar fi sistemele organizaționale (segregarea responsabilităților), prelucrarea automată
și controalele programate în aplicațiile
IT, etc.
• A doua linie de apărare este asigurată de
funcțiile de conformitate, finanțe și de risc.
În cadrul controlului intern, aceste funcții
au sarcina de verificare continuă a securității și controlului riscurilor care afectează
operațiunile, sub responsabilitatea conducerii operaționale, prin aplicarea efectivă a
standardelor stabilite, prin proceduri, metode și controale definite conform instrucțiunilor.
• A treia linie de apărare este asigurată
de Departamentul Audit Intern, care este
independent de liniile de activitate și de
funcția de control permanent.
Cele mai importante documente interne care
reglementează guvernanţa corporativă a băncii, sunt:

Pentru îmbunătățirea sistemului de guvernanță corporativă și pentru a corespunde Legii privind Activitatea Băncilor care a intrat în vigoare pe 01.01.2018, Adunarea Generală anuală
a Acționarilor din 18 mai 2018 a aprobat Statutul Băncii, Regulamentul cu privire la Adunarea Generală a Acționarilor și Regulamentul
cu privire la Consiliul Băncii în redacție nouă,
iar Consiliul Băncii, în iulie 2018, a aprobat în
redacție nouă Codul de Guvernanță Corporativa al Băncii și Regulamentul Organului Executiv al Băncii. Totodată, Legea privind activitatea Băncilor a stabilit unele derogări de la
Legea privind Societățile pe Acțiuni, conform
cărora Băncile nu sunt obligate sa aibă Comisia de Cenzori, astfel, începând cu data de
30.05.2018 a fost sistată activitatea Comisiei
de Cenzori a Băncii în exercițiu cu compania
de audit ICS ”Baker Tilly Klitou and Partners”
SRL.
Mobiasbancă a continuat actualizarea unui
număr impunător de documente normative interne pentru sporirea eficienței Băncii și
conformarea la cerințele legislației în vigoare,
inclusiv alinierea la cele mai bune practici internaționale. Astfel, pe parcursul anului 2018
au fost actualizate 80 de documente normative interne.
Codul de Guvernanță Corporativă este publicat pe pagina web a băncii https:// mobiasbanca.md/information-guvernance

— Statutul băncii
— Codul de Guvernanţă Corporativă
— Directiva nr. 1: Regulile de organizare și
funcţionare internă a băncii
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COMPONENȚA ACȚIONARILOR BĂNCII:
Total acționari:
170
SOCIETE GENERALE, Franța
67,85%
BRD-Groupe Société Générale SA, Romania
20,00%
Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare 8,84%
Acționari minoritari (167)
3,25%
Acțiuni de tezaur
0.06%

Pe parcursul anului 2018 au fost modificări
doar în lista acționarilor minoritari, după cum
urmează: trei persoane fizice și o entitate
juridică și-au vândut acțiunile, în timp ce alte
trei persoane fizice au devenit acționari.

ADUNAREA GENERALĂ
A ACȚIONARILOR

AUDIT EXTERN
“ERNST & YOUNG” S.R.L.

Asistat de 4 comitete

COMITETUL REMUNERARE

COMITETUL DE MANAGEMENT

COMITETE INTERNE SPECIALIZATE
15 comitete
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COMITETUL NUMIRI

COMITETE DE CREDIT
7 comitete

STRUCTURA ACȚIONARILOR BĂNCII
Conducerea băncii este constituită din:
•
•
•

Adunarea Generală a Acționarilor
Consiliul Băncii (organ de conducere și
supraveghere)
Comitetul de Direcție (organul executiv colegial)

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
La data de 1 ianuarie 2019, BC „Mobiasbancă – Groupe Société Générale” S.A. avea
170 de acționari.
La 18 mai 2018 a avut loc Adunarea Generală
anuală a Acționarilor, la care au fost aprobate
dările de seamă anuale ale Consiliului Băncii
și ale Organului Executiv, propunerea pentru
distribuirea profitului, a fost aprobat Statutul
Băncii în redacție nouă, precum și alte chestiuni ce țin de competența sa exclusivă.
Din 2012, Mobiasbancă distribuie anual o
parte din profit pentru achitarea dividendelor,
restul fiind direcționat spre dezvoltare.
Ținând cont de rezultatele înregistrate de
către Mobiasbancă pe parcursul ultimilor ani
(2012-2017), acționarii au decis plata dividendelor în suma de 13.4 MDL per acțiune,
ceea ce a constituit în total 134 mil. MDL sau
50% din profitul net.
CONSILIUL BĂNCII
Consiliul Băncii este organul de conducere al
băncii, care îndeplinește rolul de supraveghere și monitorizare a procesului decizional de
conducere și este responsabil de activitatea

băncii per ansamblu și de soliditatea financiară a acesteia. În acest scop, Consiliul Băncii
definește și supraveghează implementarea
unui cadru de administrare a activității care să
asigure administrarea efectivă și prudentă a
băncii, inclusiv segregarea responsabilităților
în cadrul organizației și prevenirea conflictelor
de interese. Consiliul Băncii este responsabil
atât de asigurarea unor bune practici și a bunului management al instituției, cât și de raportarea financiară regulată către Banca Naţională a Moldovei (BNM). Sub supravegherea
și responsabilitatea directă a Consiliului Băncii sunt funcțiile de Administrare a Riscurilor,
Conformitate și Audit Intern.
Consiliul Băncii este constituit din 5 membri,
numiţi și suspendaţi din funcţie de către Adunarea Generală a Acţionarilor. Numărul membrilor Consiliului Băncii a fost redus de la 7 la
5 membri, conform redacției noi a Statutului
Băncii. Membrii Consiliului Băncii au mandate
de patru ani. Dat fiind faptul că unul din membrii Consiliului Băncii a demisionat din propria
inițiativă, Adunarea Generală a Acționarilor din
18 mai 2018, întru corespunderea cerințelor
legislației în vigoare, a ales noua componență
deplină a Consiliul Băncii de 5 persoane, pe
un mandat de 4 ani.
Activitatea Consiliului Băncii în 2018, la fel ca
și în anii precedenți, a fost orientată spre asigurarea realizării obiectivelor strategice stabilite de către bancă, precum și a direcțiilor
principale de activitate. În 2018, Consiliul s-a
întrunit în 13 ședințe, dintre care 2 plenare și
11 prin corespondență, la care au fost discutate 123 chestiuni.
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Membrii Consiliului Băncii au fost reevaluați
la nivel colectiv asupra corespunderii criteriilor stabilite de art.43 din Legea privind activitatea băncilor și s-a reconfirmat adecvarea
la nvel colectiv a membrilor Consiliului Băncii
sub aspectul cunoștințelor, aptitudinilor și experienței.
COMITETUL DE DIRECȚIE
Comitetul de Direcție este organul executiv
colegial al Băncii și exercită funcţia de conducere asupra tuturor subdiviziunilor structurale,
asupra domeniilor și direcţiilor de activitate
ale băncii, cu excepţia celor ce se află în competenţa Adunării Generale a acţionarilor și a
Consiliului Băncii.
Comitetul de Direcție gestionează activitatea
curentă a băncii pentru a realiza obiectivele strategice, strategia privind administrarea
riscurilor și cadrul de administrare a activității
băncii.
La exercitarea funcțiilor sale, Comitetul de
Direcție acționează în interesele băncii și acţionarilor săi, inclusiv, este responsabil în
fața Consiliului Băncii de performanța financiară, situațiile care pot influența strategia și/
sau cadrul de administrare a activității băncii,
încălcarea unor limite aferente riscurilor sau
regulilor de conformare, deficiențele sistemului de control intern. În acest scop, Comitetul
de Direcție asigură implementarea corectă a
cadrului de administrare al băncii, elaborarea
și validarea documentelor normative interne subordonate reglementărilor aprobate de
Consiliul Băncii.

Comitetul de Direcție raportează trimestrial
Consiliului Băncii privind activitatea sa, concentrându-se asupra următoarelor subiecte:
schimbări majore de reglementare și evoluția
din sistemul bancar, performanța băncii, tendințe majore și de mediu, evoluțiile bilanțului
băncii, portofoliul de credite, resurse, venituri
și cheltuieli etc. În prezent, Comitetul de Direcție este alcătuit din 5 membri. Membrii Comitetului de Direcție, cu excepția Președintelui
Comitetului de Direcție – CEO, au fost numiți
de Consiliul Băncii, la 31.05.2018, pentru un
mandat de 3 ani.
Conducerea activității Comitetului de Direcție
al Băncii este exercitată de către Președintele
Comitetului de Direcție – CEO, Antoine Gabizon, care a fost numit de Consiliul Băncii în
anul 2017, pentru un mandat de 3 ani, începând cu 1 aprilie 2017.
Activitatea Comitetului de Direcție este evaluată anual de către Consiliul Băncii la nivel
colectiv și individual. Respectiv, s-a constatat corespunderea membrilor Comitetului de
Direcție la nivel individual și colectiv criteriilor
stabilite de art.43 din Legea privind activitatea
băncilor și s-a reconfirmat adecvarea acestora sub aspectul cunoștințelor, aptitudinilor și
experienței.
Pe parcursul anului 2018, Comitetul de Direcție s-a întrunit în 48 de ședinţe, la care au fost
discutate 223 de chestiuni.
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COMITETELE CARE FUNCȚIONEAZĂ ÎN
CADRUL BĂNCII

ședințe plenare și una prin corespondență, la
care au fost discutate următoarele chestiuni:

COMITETE RAPORTOARE CONSILIULUI
BĂNCII

1. Mediul bancar, economic și politic;

Sunt constituite patru Comitete de raportare,
responsabile de acordarea suportului necesar
Consiliului Băncii în vederea exercitării atribuțiilor sale:

3. Recuperarea creditelor neperformante;

• Comitetul Riscuri
• Comitetul Audit
• Comitetul Remunerare
• Comitetul Numiri

5. Riscul valutar;

2. Analiza portofoliului de credit;
4. Evoluția și analiza costului net al riscului
(CNR) pentru anul curent;
6. Riscul de piață și de țară;
7. Proiecte cu participarea RISC;

Comitetele raportoare sunt subordonate Consiliului Băncii, sunt independente față de
Comitetul de Direcție și au o funcţie consultativă, înaintând propuneri și recomandări Consiliului în aceste scopuri. Comitetele sunt
formate exclusiv din membri ai Consiliului
Băncii, majoritatea acestora trebuie să fie
independenți, conform criteriilor stabilite de
legislația în vigoare.

8. Domenii prioritare etc.
În urma prezentărilor efectuate, au fost analizate acțiunile curente și planificate, s-a aprobat un plan de acțiuni referitor la ajustarea
metodologiei de calcul al costului net al riscului, ajustarea limitei riscului structural și limitei
pentru sensibilitatea ratei dobânzii, în conformitate cu cerințele grupului.
COMITETUL AUDIT

COMITETUL RISCURI
Comitetul Riscuri consultă Consiliul Băncii cu
privire la strategia globală a Băncii și a tuturor
tipurilor de apetit la risc, asistând Consiliul la
verificarea implementării acestei strategii. De
asemenea, Comitetul asistă Consiliul Băncii la
examinarea sistemelor de supraveghere și
monitorizare a măsurării riscurilor bancare și
financiare.
Comitetul Riscuri, ca parte a misiunii sale,
efectuează o evaluare globală a riscurilor
aferente activității și situației Băncii (capital
social, rezultate) etc.
În 2018, Comitetul Riscuri s-a întrunit în 2

Misiunea Comitetului Audit este de a monitoriza domeniile privind pregătirea și controlul
informațiilor contabile și financiare, de a monitoriza independența auditorilor statutari,
precum și de a monitoriza eficiența sistemelor
de control intern, de măsurare, supraveghere
și control al riscurilor la procesele contabile și
financiare. În caz de necesitate, acesta oferă
recomandări și avizul său Consiliului Băncii.
În 2018, Comitetul Audit s-a întrunit în 2
ședinţe plenare și una prin corespondență.
Prezentările au fost divizate în două compartimente: activitatea de control periodic și activitatea de control permanent.
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În cadrul comitetului s-au prezentat și examinat chestiuni ce țin de: supravegherea managerială, riscurile operaționale, gestionarea
continuității afacerii și gestionarea crizelor,
combaterea spălării banilor și activităților de
finanțare a terorismului, securitatea sistemului
de informații, mecanismul de securitate
pentru personalul și echipamentul băncii,
planul continuității activității, riscul neconformității, riscurile legale, riscurile structurale etc.
Totodată, au fost prezentate rapoarte privind
monitorizarea misiunilor de audit intern și
implementarea recomandărilor controlului
periodic, cu prezentarea indicatorilor cheie.
COMITETUL REMUNERARE
Misiunea Comitetului Remunerare este de a
examina anual politica de remunerare a băncii
și în special: propune principiile politicii de
remunerare a băncii, analizează politica de
remunerare a diferitor categorii de personal,
propune decizii Consiliului Băncii referitoare la
beneficiile acordate membrilor Consiliului
Băncii, Organului Executiv, precum și diferitor
categorii de salariați.
În 2018, Comitetul Remunerare s-a întrunit în
2 ședinţe plenare, la care s-a examinat analiza
fluctuației de personal și analiza pieței de
remunerare. Au fost propuse măsuri de retenție a personalului prin creșterea remunerării și
prin implicarea managerilor.
COMITETUL NUMIRI
Misiunea Comitetului Numiri constă în identificarea și recomandarea viitoriilor membri în
cadrul Consiliului Băncii, Organului Executiv,
examinarea periodică a Politicii privind numi-

rea persoanelor care dețin funcții - cheie.
În 2018, Comitetul Numiri s-a întrunit într-o
ședință plenară, la care s-au prezentat
responsabilitățile Comitetului Numiri, s-au
examinat și aprobat candidați în poziția de
membrii Comitetului de Direcție pentru un
mandat nou, s-a efectuat o prezentare generală a funcțiilor-cheie în bancă.
COMITETE CONSULTATIVE PE LÂNGĂ COMITETUL DE DIRECȚIE
— Comitetul de Management
În scopul asigurării executării adecvate a
competențelor stabilite pentru Comitetul de
Direcție al Băncii, a fost creat Comitetul de
Management al Băncii, prezidat de către Președintele Comitetului de Direcție – CEO, care
se întrunește cel puțin o dată la două săptămâni în ședințe operaționale.
Membrii Comitetului de Management participă la ședințele acestuia, având responsabilitatea să ajute, să consulte și să atragă atenția
asupra tuturor chestiunilor sensibile pe care le
cunosc sau care pot apărea în legătură cu
deciziile care urmează a fi luate de către
Comitetul de Direcție al Băncii.
În scopul organizării eficiente a guvernanței
corporative și asigurării unui nivel bun de protecție împotriva riscurilor la care este expusă
banca, au fost instituite comitete de organizare, care se diferențiază în:
— Comitete interne specializate
1. Controlul periodic
2. Riscul de Credit și de Piaţă
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3. Riscuri operaţionale și Conformitate
4. Dirijare a Activelor și Pasivelor
5. Afaceri juridice
6. Securitatea sistemelor informaţionale
7. Bugetar

precum și al pieței și a condițiilor macroeconomice. De asemenea, dispune de politica și procedurile de creditare pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea și controlul riscului de
credit, inclusiv riscul de credit al contrapartidei.
Pe parcursul anului 2018, banca a fost supusă
controlului complex al Băncii Naționale a Moldovei pe perioada 28.02.2014 – 28.02.2018.

8. Produse noi
9. Dirijare a Preţurilor
10. Proiecte (Steering Committee)
11. Imobil
12. Resurse Umane
13. Gestiunea situaţiilor de criză
14. Recuperare a creditelor neperformante
15. Coordonarea Securității Informaționale
COMITETE DE CREDIT
Conform politicii de creditare, Comitetele de
credit asigură examinarea, aprobarea și însușirea creditelor și a altor angajamente, în cadrul
limitelor de competenţe aprobate de către Consiliul Băncii.

În concluzia finală, Banca Națională a Moldovei
a constatat că structura organelor de conducere a băncii este una adecvată, organele de conducere fiind compuse dintr-un număr corespunzător de membri și o componență corespunzătoare. Membrii organelor de conducere a băncii
au un nivel suficient de angajament și independență. În cadrul controlului a fost constatat că în
cadrul băncii există un sistem funcțional de evaluare a membrilor organelor de conducere la
numirea acestora precum și în cadrul reevaluărilor. Banca are instituite practici și proceduri
adecvate de guvernanță internă pentru organul
de conducere și a comitetelor specializate.

În dependenţă de competenţele stabilite:
1. Comitetul de Credit al Băncii
2. Comitetul de Credit Corporate Banking
3. Comitetul de Credit Large Corporate
4. Comitetul de Credit Retail Banking
5. Comitetul de Credit Network
6. Comitetul de Credit CLA
7. Comitetul de credit Private Banking
Astfel, banca dispune de un cadru de gestionare
a riscului de credit adecvat, care ia în considerare apetitul de risc și profilul de risc al băncii,
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5
ACTIVITATEA
COMERCIALĂ
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ACTIVITATEA COMERCIALĂ
OFERTE ȘI EVENIMENTE COMERCIALE

Facilități de finanțare pentru sectorul agricol

Oferte creditare

Mobiasbancă susține sectorul agricol din
Republica Moldova oferind finanțare adaptată
necesităților de afaceri pentru agricultori și
fermieri. În 2018, Mobiasbancă a extins oferta
de produse destinate acestui sector, inclusiv
prin noi programe de parteneriat cu dealeri de
tehnică agricolă. Mobiasbancă oferă rate
competitive pentru credite și leasing, atât din
resursele Băncii, cât și din resursele programelor financiare internaționale, inclusiv facilități de creditare cu componentă de grant. Mobiasbancă este una dintre puținele bănci din
Moldova care oferă clienților un spectru complet de programe de finanțare internațională în
condiții atractive.

Similar anilor precedenți, Mobiasbancă a avut
o activitate dinamică pe piața de creditare, pe
parcursul anului organizând cinci campanii
promoționale și lansând câteva oferte dedicate.
În 2018 Mobiasbancă a aderat la Programul
de Stat „Prima Casă” acordând credite pentru
procurarea primului imobil în condiții preferențiale (spre exemplu: aport propriu doar de
10%). Mobiasbancă a lansat o ofertă dedicată
de credite ipotecare în valută străină pentru
angajații companiilor din cadrul Parcului
pentru Tehnologii Informaționale ”Moldova
ITPark”. Cererea sporită pe piață pentru creditele ipotecare, a determinat creșterea portofoliului de credite ipotecare ale băncii cu 32%
comparativ cu anul precedent, stabilind un
nivel record de producție la sfârșitul anului
2018.
Noi avantaje și inovații au fost aduse și creditării de consum, fiind majorată suma maximă
acordată fără garanții reale până la 200 000
lei, iar datorită unor procese și tehnologii optimizate, perioada de aprobare se realizează în
maximum 24 de ore. Astfel, a fost stimulată
cererea pentru creditele de consum în sume
mai mari în scopul procurarării de automobile
sau pentru renovarea locuințelor. Prin aceste
acțiuni, Mobiasbancă continuă să-și mențină
poziția de lider pe piață după numărul de
credite acordate, portofoliul de credite de
consum crescând cu 23% pe parcursul anului
2018.

Oferte dedicate IMM-lor
Mobiasbancă tinde să ofere antreprenorilor
soluţii de creditare în condiţii avantajoase,
lansând, în septembrie 2018, oferta dedicată:
„Credem în tine. Credem în afacerea ta”.
Oferta a fost axată pe reduceri garantate la
rata dobânzii pentru toată gama de produse
creditare. Antreprenorii sunt încurajați să realizeze proiectele lor investiționale cu ajutorul
unui partener de încredere, precum este Mobiasbancă, într-un mediu de afaceri dinamic.
Adițional, pe parcursul anului, antreprenorii au
beneficiat și de condiții promoționale la produsele de deservire curentă.
Carduri pentru persoane fizice
Fiind preocupată în permanență de implementarea tehnologiilor inovaționale în scopul
îmbunătățirii calității deservirii clienților săi,
Mobiasbancă a lansat în 2018 serviciul Cash
In pentru bancomatele, atât din Chișinău,
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cât și din regiuni. Acest serviciu permite
alimentarea cardurilor de debit și credit 24/7,
evitând cozile de la ghișeu. În plus, clienții au
posibilitatea de a depune numerar atât în
MDL, cât și în EUR sau USD, banii fiind convertiți automat la cursul băncii din ziua tranzacției. Prin acest servciu, Mobiasbancă face
încă un pas spre simplitate și creșterea gradului de satisfacție a clienților.
Pentru a face cumpărăturile online cu cardul
mai sigure ca niciodată, a fost implementat
serviciul 3D Secure cu parolă dinamică serviciu gratuit pentru toți deținătorii cardurilor
de la Mobiasbancă. Acest serviciu reprezintă
cel mai înalt standard de securizare a tranzacțiilor făcute pe Internet și poate fi utilizat
exclusiv pe site-urile comercianților care
suportă standardele 3D Secure. Procesul este
simplu si foarte comod, fiecare tranzacție fiind
confirmată printr-o parolă unică recepționată
prin SMS sau prin e-mail.
Evenimente dedicate antreprenorilor
În 2018 a fost organizat un eveniment dedicat
celor mai mari companii din sectorul medical
din țară, cu scopul de a face cunoscută oferta
și produsele Mobiasbancă, inclusiv, ofertele
de finanțare din resurse internaționale cu
componentă de grant. Mobiasbancă încurajează antreprenorii din sectorul medical să
implementeze proiecte noi investiţionale în
beneficiul populației și pentru îmbunătățirea
calității vieții în Republica Moldova.
Al doilea eveniment dedicat Persoanelor Juridice a reunit antreprenori și experți într-o
discuție dedicată activităților de import-export și domeniului agriculturii. Evenimentul a
servit drept platformă de comunicare, schimb

de experiență și consultanță pentru activitatea
de import – export cu specialiștii băncii. Antreprenorii au aflat detalii despre posibilitatățile
de finanțare în cazul insuficienței de gaj, ce
soluții inteligente pot fi aplicate pentru finanțarea comerțului internațional (acreditive, garanții, scontare) și alte subiecte de interes.
Contribuția reţelei la afacere
În anul 2018 Mobiasbancă a continuat să-și
optimizeze rețeaua de unități și să-și extindă
aria de acoperire teritorială prin relocarea sau
renovarea sucursalelor, cu scopul de a oferi un
nivel mai ridicat de confort pentru clienții
noștri. Numărul de clienți activi deserviți de
rețeaua de sucursale a crescut cu 3,6% pe
parcursul anului, atingând numărul de 166 664
la sfârșitul anului.
La sfârșitul anului 2018 rețeaua Mobiasbancă
a cuprins 53 de puncte de vânzare, dintre care
51 de sucursale, 1 sucursală Corporativă și 1
sucursală dedicată Private Banking.
Activitățile de dezvoltare a rețelei realizate în
anul 2018:
• Relocarea sucursalei nr. 48 „Rezina” într-o
locație temporară până la transferarea acesteia într-o locație nouă, spațioasă și confortabilă
pe str. 27 August.
• Relocarea sucursalei nr. 34 „Calea Basarabiei” și a Agenției nr. 34/ 1 „Efes” din Chișinău
într-o locație unificată, mai mare și renovată,
oferind mai mult confort și accesibilitate sporită: noul sediu este situat pe str. Uzinelor, fiind
ușor accesibil cu transportul public și privat.
• Instalarea a șase bancomate în locații noi în
Chișinău, Ungheni și Orhei.
În același timp, pentru facilitarea accesului
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clienților, banca a continuat să extindă rețeaua
de bancomate, aceasta atingând cifra de 143
unități la sfârșitul anului. Bancomatele Mobiasbancă reprezintă o cotă de 12,7% ca număr, din
total rețea de bancomate din țară.
Mobiasbancă a participat la diverse evenimente
în vederea promovării ofertelor comerciale ale
băncii dedicate diferitor segmente de clienți:
— Evenimente speciale pentru promovarea
ofertelor ipotecare în cadrul aniversării primului
an de activitate a Centrului Ipotecar Mobiasbancă, în luna aprilie, și la expoziția specializată
„Imobil Moldova”, în luna martie;
— Expozițiile ”Modagrotech”, dedicate tehnologiilor și echipamentelor agricole, care au avut
loc în lunile martie și octombrie;
— Conferințe cu subiectul finanțării proiectelor
în domeniul horticulturii în orașele Ialoveni, Strășeni, Orhei, Rezina, Edineț, organizate de programul „Livada Moldovei” în lunile noiembrie și
decembrie.
Participarea la aceste evenimente și târguri
reprezintă locul potrivit pentru Mobiasbancă de
a-și prezenta și promova ofertele sale comerciale dedicate diferitor domenii, pentru a întâlni și
consulta clienții existenți și potențiali privind
cele mai avantajoase soluții de finanțare.
De asemenea, Mobiasbancă a organizat mai
multe evenimente în cadrul sau în imediata
apropiere a sucursalelor pentru promovarea
ofertelor sale clienților și comunității locale:
— Sucursala „Calea Basarabiei” a oficializat
relocarea într-o locație mai spațioasă și confortabilă, în formatul unui eveniment pentru clienți
„Ziua ușilor deschise”;
— cu ocazia aniversării a 5 ani de la deschidere,

sucursala „Tudor Vladimirescu” din Chișinău
și-a invitat clienții la „Ziua de afaceri”;
— În orașele Bălți, Ungheni, Soroca, Drochia,
Mobiasbancă s-a alăturat comunității locale
pentru a marca „Ziua Orașului”;
— Angajații din diferite instituții au beneficiat de
prezentări dedicate ale ofertelor comerciale,
adaptate la domeniul lor de activitate, precum
domeniul sănătății (spitale, clinici private).
Astfel de evenimente locale reprezintă o ocazie
de întâlnire cu clienții existenți și prospecți într-o
atmosferă informală, consolidând relațiile de
colaborare a sucursalei cu comunitatea în care
aceasta activează.
Banca a continuat să promoveze serviciile oferite de Centrul Ipotecar prin consultarea tranzacțiilor ipotecare, acordarea de credite ipotecare
și prestarea serviciilor auxiliare, inclusiv evaluarea proprietății, suportul pentru perfectarea
pachetului de documente, verificarea la notar,
asigurarea imobilului și înregistrarea la oficiul
cadastral. Procesul de creditare ipotecară la
Mobiasbancă este rapid și este certificat corespunzător standardelor ISO 9001:2015. Centrul
Ipotecar a atras noi parteneriate cu companii de
construcții și agenții imobiliare de încredere,
dublând producția față de primul an de activitate.
Mobiasbancă a continuat să optimizeze procesele aferente produselelor și serviciilor cheie, cu
scopul de a spori eficiența angajaților din rețea,
de a accelera procesarea aplicațiilor de credit și
de a facilita accesul și utilizarea serviciilor bancare destinate segmentului retail. Urmărind
acest obiectiv de lungă durată, au fost optimizate câteva procese adiționale, inclusiv creditarea ipotecară, creditarea persoanelor juridice și
operațiunile la ghișeu. Mobiasbancă și-a fortifi-
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cat poziția de lider pe piață prin acordare rapidă
a creditelor neasigurate, datorită noului instrument de scorare îmbunătățit și a unui flux simplificat în cadrul aplicației.
O atenție deosebită a fost acordată programelor
de instruire a forței de vânzare, fiind fortificate
module diferențiate de training pentru fiecare
poziție din rețea.
ACTIVITATEA CORPORATE BANKING
Relațiile băncii cu clienții Large Corporate au
cunoscut o evoluție ascendentă, pe fondul unei
activități performante în toate liniile sale de business. Mobiasbancă și-a consolidat poziția de
bancă de referință pentru cele mai importante
companii naționale și multinaționale prezente în
țară, fapt care ne confirmă o dată în plus încrederea din partea clienților noștri. Principiile pe
care se fundamentează dezvoltarea durabilă a
acestui segment de business al băncii se referă
la abordarea pe termen lung în raport cu clienții
și pro-activitatea în susținerea inițiativelor de
afaceri ale acestora.
Direcțiile noastre prioritare de activitate în anul
precedent, au fost legate de consolidarea relațiilor de parteneriat cu cele mai mari companii din
Moldova, colaborarea cu întreprinderi de succes
și oferirea suportului financiar pentru dezvoltarea afacerilor. În anul 2018, banca a participat la
finanțarea și implementarea cu succes a mai
multor proiecte în domenii-cheie ale economiei
naționale: industria agroalimentară, telecomunicații, servicii publice, transport, comerțul retail și
dezvoltarea infrastructurii.
Indicatorii comerciali au înregistrat un trend
pozitiv, iar calitatea plasamentelor băncii s-a
menținut la un nivel
înalt, ceea ce confirmă
prudența și corectitudinea deciziilor care vizea-

ză activitatea de creditare. Totodată, preocuparea noastră pentru modernizarea gamei de produse și servicii destinate clienților Large Corporate rămâne a fi actuală, urmărind utilizarea
tehnologiilor inovatoare de finanțare și a produselor de cash – management racordate la cele
mai noi tendințe în domeniul bancar internațional.
Parte a Diviziei Corporate Banking, Departamentul clienți Corporativi și Autoritățile Publice
Locale, este unitatea băncii responsabilă de
gestiunea relațiilor cu companiile de talie medie,
precum și cu APL. Portofoliul de clienți gestionat este unul diversificat din punct de vedere al
concentrării sectoriale, acoperind o gamă largă
de activități, cum ar fi: agricultură, comerț,
servicii, transport, industria ușoară.
Obiectivul de bază al echipei în anul 2018 a fost
abordarea individualizată și identificarea unor
soluții potrivite fiecărui client în parte pentru
consolidarea parteneriatelor de lungă durată.
Astfel, s-a confirmat că gama de produse și
servicii bancare destinate clienților din segmentul gestionat, este ușor adaptabilă cerințelor
fiecărui client. Totodată, ținând cont de digitalizarea rapidă a mediului de afaceri, se acordă o
atenție sporită dezvoltării produselor electronice și de deservire bancară la distanță, fapt care
permite adaptarea serviciilor băncii la necesitățile cotidiene ale clienților băncii.
Pe parcursul anului 2018 au fost implementate
o serie de proiecte ambițioase, astfel majoritatea clienților și-au pus în aplicare propriile idei,
grație suportului financiar, inclusiv din resursele
financiare internaționale, precum și a profesionalismului echipei băncii, care au structurat
corespunzător finanțarea. În rezultatul acestei
coeziuni strânse, ambele părți au avut de câști-
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gat în urma realizării proiectelor. Grație eforturilor consolidate din partea clienților și a echipei
băncii, anul 2018 a fost marcat de o creștere
netă a portofoliului de credite cu 14%.
ACTIVITATEA FINANȚARE SPECIALIZATĂ ȘI
DEALING
Tranzacții Forex
Piața valutară a Republicii Moldova, pe parcursul
anului 2018, a marcat o stabilitate fără fluctuații
majore. În această conjunctură, Mobiasbancă a
reușit să genereze o creștere de 19,8% a volumului de tranzacții față de anul 2017. Totodată, a
generat un venit net bancar de 126,5 mil. MDL.
Relațiile cu Instituțiile Financiare Internaționale
Anul 2018 a fost caracterizat de o dinamică productivă pentru Mobiasbancă în relațiile cu Instituțiile Financiare Internaționale, care au continuat să rămână solide ca rezultat a unei bune cooperări și promovări active a proiectelor comune
de finanțare în derulare.
În 2018, banca a pus accentul pe creditarea din
resursele programului Linia de credit EBRD
EU4business, generând rezultate pozitive, în
special o creștere semnificativă a portofoliului
de credite datorită liniei de credit în valoare de
10 mil. Euro, complet asimilată. Această performanță a fost posibilă și datorită lansării finanțării
prin operațiunile de leasing financiar, Mobiasbancă fiind unica instituție financiară din țară
care oferă acest produs cu componentă de
grant.
Mobiasbancă a continuat să promoveze activ
programele de finanțare și în rândul tinerilor
antreprenori, în special a celor care desfășoară
afaceri în zona rurală, facilitând accesul lor la
finanțare în condiții speciale cu componentă de

grant, lucru care a fost posibil grație resurselor
obținute din împrumuturile externe acordate de
Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă,
accesate prin intermediul Guvernului R. Moldova. Cei mai buni tineri antreprenori, clienți ai
Mobiasbancă, au fost premiați pentru rezultate
remarcabile și proiecte de finanțare realizate cu
succes.
În anul 2018, numeroase progrese pozitive au
fost înregistrate în urma colaborării cu Directoratul Liniei de Credit, Unitatea de Implementare
a proiectelor FIDA (dedicat companiilor cu profil
agro-industrial), BEI (Livada Moldovei), beneficiarii cărora au obținut finanțările din resursele
internaționale, cu diverse avantaje, precum scutiri de taxe vamale și fiscale, dar și asistență
tehnică gratuită.
Cash Management
În anul 2018, Mobiasbancă a obținut capacitatea pentru oferirea soluțiilor globale și locale de
gestionare eficientă a lichidităților companiilor,
corelate cu standardele înalte ale Société
Générale și cele internaționale, prin încadrarea
în linia de afaceri Cash Management, organizată
la nivelul Grupului. Fiind parte a unui mare grup
bancar internațional, Mobiasbancă are capacitatea de a oferi servicii internaționale de Cash
Management, pe baza contractelor încheiate
atât cu Société Générale, cât și cu alte bănci
importante la nivel internațional.
Pornind de la premisa că, într-un mediu concurențial în continuă schimbare, gestionarea fiabilă și eficientă a lichidităților este un factor major
în succesul tranzacțiilor comerciale ale Companiilor, în anul 2018, Mobiasbancă a continuat
fortificarea serviciilor de Cash Management. Un
eveniment de importanță majoră a fost lansarea
în regim pilot a unui sistem de deservire bancară
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la distanță, de tip Internet – Payments, pentru
persoane juridice, un sistem calitativ nou, cu un
grad ridicat de securitate și confort, cu o gamă
largă de servicii incluse pentru gestiunea lichidităților companiilor. Datorită acestor acțiuni, a fost
posibil să evaluăm și să identificăm, o dată în
plus, așteptările și necesitățile clienților noștri față
de serviciile date, care vor fi oferite la distanță.
Activitatea de Leasing
Mobiasbancă a continuat tendința de creștere în
activitatea comercială de leasing în anul 2018,
valoarea totală a mijloacelor fixe finanțate în
leasing fiind de peste 6.7 mil. EUR, dintre care
cel puțin 45% revin echipamentelor.
Suplimentar, venitul băncii, aferent activității de
leasing, s-a dublat comparativ cu anul precedent.
Pe parcursul anului trecut, a fost înregistrată o
creștere a cererilor de finanțare, fiind oferite
soluții avantajoase pentru segmente retail și corporate. Printre produsele promovate au fost:
leasing de la furnizorii internaționali, programul
Health Care, facilitatea de garantare InnovFin,
Programul de finanțare Livada Moldovei. La fel,
Banca a înregistrat o performanță înaltă în
cadrul Programelor de Parteneriat (Credit Partener și Leasing Partener), devenind un partener
de referință pentru furnizorii implicați în relații de
cooperare. Anul 2018 aduce Banca pe piața
agricolă, fiind finanțate în cadrul programelor de
parteneriat mijloace fixe în valoare totală de
peste 2.1 mil. EUR (prin ambele instrumente:
leasing și credit).
În a doua jumătate a anului 2018, banca a lansat
un produs nou, cu o rată avantajoasă de implementare: Leasing din Programul EU4business
EBRD Credit Line. Această ofertă atractivă a

consituit o noutate pe piața locală, fiind lansat
primul produs de leasing cu facilitate de grant.
Clienții noștri au avut oportunitatea de a implementa proiectele sale prin intermediul programului în diverse domenii: medical, transporturi,
industrial, prestare de servicii și altele.
Bănci Corespondente
Fiind un partener sigur și de încredere, Mobiasbancă oferă o gama largă de produse și servicii
specifice comerțului internațional, atât mijloace
de decontare, cât și de securizare a tranzacțiilor internaționale. Rețeaua largă de bănci
corespondente a Grupului Société Générale,
reprezintă o bază necesară pentru deservirea
operațiunilor economice ale clienților băncii.
Prin intermediul conturilor sale deschise în 10
bănci străine și rețeaua vastă de conexiuni
corespondente prin RMA (chei SWIFT), Mobiasbancă poate procesa plăți internaționale în
peste 80 de valute, fapt ce permite clienților să
tranzacționeze global. Nivelul interacțiunii cu
băncile străine corespondente permite, la
necesitate, în mod rapid și cu cheltuieli minime,
de a aduce modificări, de a anula și restitui
plățile, precum și de a efectua investigații necesare. Produsele și serviciile oferite aduc beneficii semnificative prin simplificarea întregului
proces de tranzacții valutare.
Rețeaua de bănci corespondente este dezvoltată și gestionată în mod constant, în conformitate cu politica Grupului Société Générale, fiind
stabilite relații de corespondență cu bănci străine de primă clasă. În contextul unor reglementări stricte, fiecare bancă corespondentă existentă sau potențială este subiectul unei evaluări
complexe, care se bazează pe un șir de criterii
de analiză a riscurilor aplicate de Grupul
Société Générale, inclusiv din punct de vedere
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al mecanismelor și procedurilor aplicate în
domeniul spălării banilor și finanțării terorismului, conform cerințelelor naționale și internaționale, pentru a se asigura că banca corespondentă este una sigură și cu reputație impecabilă.

competitiv distinct pentru Mobiasbancă în segmentul de clienți premium. Banca a dezvoltat
expertiza specifică pentru a sprijini tranzacțiile
internaționale majore, acordând atenție verificării conformității și validării legale.

Trade Finance

Serviciile specializate de acest gen, mai puțin
obișnuite pentru piața locală, sunt apreciate de
clienții cu venituri înalte care investesc pe piețele externe. O unitate dedicată, cu consultanți
special instruiți pentru a deservi clienții afluenți
în rețeaua de sucursale Mobiasbancă, a avut ca
rezultat atragerea de noi clienți din acest segment. Produse speciale și pachete suplimentare
sunt oferite clienților existenți, generând tranzacții suplimentare pentru bancă.

În anul 2018, Mobiasbancă a avut ca obiectiv
sprijinirea în continuare a dezvoltării companiilor
moldovenești, oferindu-le produse de Trade
Finance (garanții, acreditive, incasso-uri documentare, etc.) de înaltă calitate în cadrul tranzacțiilor comerciale internaționale. Fiind un
produs certificat conform standardului ISO, au
fost întreprinse acțiuni de optimizare și îmbunătățire a acestuia, urmărind creșterea satisfacției
clienților.
Activitatea de Trade Finance a crescut în mod
susținut, fiind un domeniu de referință atât
pentru segmentul corporate, IMM-uri, dar și
pentru instituțiile financiare internaționale.
Banca și-a menținut cota de piață de 35%, în
funcție de numărul de tranzacții internaționale
realizate, fiind desemnată al treilea an consecutiv „Cea mai Activă Bancă Emitentă în Moldova
în 2018” de către Programul de Facilitare a
Comerțului (TFP) al BERD (Londra).
Rezultatele menționate se datorează continuității politicii de eficientizare, simplificare a proceselor și controlului permanent al calității serviciilor oferite clienților.
ACTIVITATEA SEGMENTULUI AFLUENT
2018 a fost un alt an de succes în sectorul
bancar privat și segmentul de clienți afluenți, cu
creșteri în vânzările de produse, tranzacții și
solduri de depozite. Consultanța de înaltă calitate și serviciile personalizate oferite de bancherii
personali bine instruiți, rămân a fi un avantaj

SERVICIUL MULTICANAL
MultiCanal reprezintă subdiviziunea Băncii cu
care clienții interacționează la distanță, beneficiind de suportul informațional necesar privind produsele și serviciile bancare prin telefon sau poșta
electronică. Canalele de comunicare la distanță
facilitează contractarea produselor, expedierea
cardurilor peste hotare la solicitarea clienților, alte
servicii.
Astfel, clienții pot contracta carduri, serviciile
eMobias.md, MobiasSMS și eFactura printr-un
simplu apel telefonic la serviciul Contactell,
disponibil 24 ore, 7 zile din săptămână.
Activitatea MultiCanal în 2018 a fost caracterizată de o concentrare asupra suportului echipelor
de vânzări, prin creșterea numărului de campanii
telemarketing realizate și vânzări la distanță.
În 2018 au fost expediate cca 900 000 sms la
clienți în diverse campanii promoționale și informări despre starea conturilor/produselor.
Per total, au crescut considerabil vânzările la
distanță, prin canale alternative, telefon sau prin
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eMobias.
În 2018 a fost atestată o creștere a numărului de
solicitări prin telefon cu 10% față de anul precedent, inclusiv de peste hotarele țării. În același
context, s-a îmbunătățit rata de răspuns la solicitările telefonice cu 14% față de anul 2017.
Totodată, s-a constatat o scădere a apelurilor
pierdute - cu 20% mai puține vs. 2017.
În 2018 a fost înființată Secția Suport la Distanță
a Persoanelor Juridice, odată cu lansarea Serviciului Business Internet Banking.
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RESURSELOR UMANE

DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
În 2018, Departamentul de Resurse Umane a
continuat să implementeze proiecte și acțiuni în
conformitate cu axele strategice ale HR: managementul carierei, dezvoltarea angajaților, beneficiile și recompensele competitive, angajamentul și satisfacția angajaților.
Managementul carierei
Mobilitatea internă joacă un rol esențial pentru
Mobiasbancă de a-și motiva angajații calificați
și talentați, valorificând expertiza și experiența
în cadrul organizației. Pe parcursul anului trecut,
au continuat interviurile de carieră între HR și
angajați, pentru a evalua potențialul fiecărui
angajat și pentru a se asigura că ocupă poziția
corectă în funcție de experiența și abilitățile
sale. Mobiasbancă se angajează să completeze
posturile vacante cu candidații interni potriviți,
ori de câte ori este posibil. În conformitate cu
politica de recrutare, toate posturile deschise
sunt comunicate, în primul rând, angajaților.
De
asemenea,
banca
urmărește
să
promoveze mobilitatea inter-departamentală
pentru a permite angajaților să-și extindă abilitățile și experiența, în scopul conturării carierei.
În 2018, datorită politicii interne de mobilitate a
băncii, 139 de angajați au beneficiat de schimbarea postului de muncă. Schimbările de funcții
au fost însoțite de instruiri specifice, prin diferite
metode de învățare.
• Afaceri − consolidarea orientării spre client
prin îmbunătățirea competențelor angajaților
din rețea, atât a celor tehnice, cât și a abilităților
personale;
• Conformitate − consolidarea culturii de risc și
conformitate în rândul angajaților băncii conform Codului de Conduită;

• Management − dezvoltarea culturii manageriale prin integrarea Modelului de Leadership al
Grupului în practicile bancare.
O gamă largă de programe de instruire a fost
concepută pentru angajații din toate segmentele
de afaceri și funcțiile suport, prin diferite metode
de învățare și dezvoltare: instruiri tehnice, inițiative transversale pentru dezvoltarea competențelor, ateliere de lucru și conferințe, utilizarea
instrumentelor de e-learning și alte surse de
documentare disponibile pe intranet.
Starting - inițierea programelor de formare
pentru noii angajați, care au drept scop orientarea noilor veniți despre viziunea, valorile de bază
și cultura organizației, de asemenea, le face
cunoștință cu planul de formare și carieră;
Școala internă de afaceri, pentru operatorii
universali ghișeu, consilierii CLIPRI și CLIPRO,
care implică relația cu clienții, cunoștințe despre
produse, vânzările orientate spre client, analiza
financiară, teoria și atelierele de lucru conform
programului comportamental;
Programe de formare în management, în conformitate cu valorile grupului, pe baza unui set
de competențe dezvoltate de formatori interni și
externi;
Programe de formare comportamentală tehnici de comunicare, vânzări și negociere cu
clienții;
Programele de conștientizare a culturii riscurilor - în cursul anului de raportare a fost organizat
un nou program de Cultură și Conduită. Conceptul principal al programului a fost de a spori gradul
de conștientizare al angajaților cu privire la integritate și motivarea de a continua să acționeze
sincer și corect conform standardelor Grupului.
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Beneficii și remunerare competitive
Împreună cu remunerarea competitivă, am oferit,
de asemenea, angajaților noștri multe beneficii
atractive.
În 2018 a fost extinsă lista de beneficii prin introducerea tichetelor de masă și a bugetului dedicat
activităților de team building pentru fiecare subdiviziune bancară.
Angajamentul și satisfacția angajaților
În 2018, banca s-a concentrat pe implementarea
planurilor de acțiune dedicate creșterii angajamentului și satisfacției angajaților. Au fost extinse
evenimente existente și implementate inițiative
noi: sondajul opiniei angajaților, concentrarea
asupra feedback-ului și frecvența acestuia sporită, vizitele regulate ale membrilor Comitetului de
Direcție în unităție băncii, sesiunile de feedback
peer-to-peer în rândul managerilor, programul de
bunăstare – creat pentru a susține stilul sănătos
de viață și rolul de părinți.
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MANAGEMENTUL RISCULUI
ȘI CONFORMITATE
MANAGEMENTUL RISCULUI

titului de risc și apetitului la risc;

Deservirea clienților prin prisma gestiunii
adecvate a riscurilor aferente este atât rolul,
cât și responsabilitatea băncii. Banca se
bazează pe o subdiviziune internă robustă,
dar eficientă, responsabilă de gestiunea riscurilor, cu implicare pe întreg perimetrul de activitate al băncii, dar și pe o cultură a riscului
promovată de toți angajații.

• Îmbunătățirea metodologiilor IFRS 9 privind
calculul provizioanelor.

Pe parcursul anului 2018, banca a reușit atingerea obiectivelor stabilite și fortficarea modelului de gestiune a riscurilor în mai multe
aspecte cheie:
• Menținerea unui nivel de calitate bun al portofoliului de credite, în conformitate cu apetitul la risc stabilit;
• Îmbunătățirea continuă a instrumentelor de
monitorizare a riscului de credit și de piață,
inclusiv digitalizarea proceselor;
• Raportarea corespunzătoare a tuturor
aspectelor importante privind gestiunea riscurilor către Comitetul de Riscuri și Consiliul
Băncii;
• Realizarea numeroaselor instruiri pentru
diferite segmente de angajați ai băncii cu
scopul de a consolida cultura de risc;
• Conformitatea funcției de gestiune a riscurilor și administrării riscurilor cu prevederile
Basel III;
• Optimizarea rolurilor și a distribuției activităților în cadrul procesului de gestiune a riscurilor prin actualizarea unor documente normative interne, inclusiv de administrare și concentrare risc;
• Dezvoltarea cadrului de administrare a ape-

Conformitate
Mobiasbancă continuă să se concentreze
asupra unei culturi puternice de conformitate.
Pentru a asigura integrarea conformității la
toate nivelurile de activitate și o guvernanţă
corporativă eficientă, în continuare, sunt
implementate cele mai bune practici și cele
mai înalte standarde internaționale de transparenţă, conduită, siguranță și integritate.
Funcția de conformitate este responsabilă de
identificarea, evaluarea, gestionarea și monitorizarea numeroaselor tipuri de riscuri, unele
din ele fiind: riscul de conformitate, riscul de
reputație, riscul de spălare a banilor, riscul
incălcării regimului de embargouri și sancțiuni,
propune măsuri de prevenire a expunerii
Băncii la aceste riscuri. Funcția de conformitate asigură că sistemul de control intern
funcționează eficient în toate aceste domenii.
În scopul gestionării corespunzătoare a riscurilor expuse mai sus și a conformării activităţii
băncii la practicile internaţionale, cerinţele
legislației naționale și normelor Grupului
Société Générale, Mobiasbancă a înființat un
cadru normativ intern bine definit și structurat
pentru prevenirea și identificarea în timp util a
potențialelor deficiențe, a situaţiilor ce pot
genera conflict de interese sau ambiguități în
timpul activității Băncii.
În cadrul procesului de dezvoltare și perfecționare putem remarca unele din realizările anului
2018:
— Mobiasbancă a susținut cu succes auditul
complex al Băncii Naționale și auditul extern
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în domeniul Prevenirii Spălării Banilor/ finanțării terorismului și „Cunoaște-ți clientul”;
— Îmbunătățirea continuă a proceselor de
intrare în relație și gestionare a relațiilor cu
clienții, ca parte a proiectului e-Transformation;
— În scopul conformării cu modificările operate în cadrul legislativ de către Serviciul
pentru Prevenirea și Combaterea Spălării
Banilor și Finanțării Terorismului și Banca
Națională a Moldovei, au fost ajustate documentele și procesele normative interne;
— Mobiasbancă a implementat o serie de
proiecte în domeniul conformității cu scopul
de a spori eficiența în acest domeniu;
— Au fost desfășurate traininguri de amploare
cu tematica – Conformitate și Codul de Conduită, în care au fost implicați 100% din angajați.
În 2018, o atenție deosebită a fost acordată
Codului de Conduită cu scopul de a promova
unele valori în cadrul băncii cum ar fi - integritatea, confidențialitatea, transparenţa și
diligenţa, în vederea îmbunătăţirii calității
serviciilor oferite și protejării reputației băncii.
Îmbunătățirea reglementărilor interne privind
etica și conduita profesională a angajaţilor
băncii și programele de instruire continuă a
angajaților în domeniul conformităţii, contribuie la sporirea nivelului culturii corporative și
creșterea calității deservirii clienților.
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ANGAJAMENT
PENTRU CALITATE
BC ”Mobiasbancă – Groupe Société Générale” S.A. este unica bancă și prima companie
din Republica Moldova certificată în conformitate cu noul standard ISO 9001:2015, standard care oferă mecanismele necesare pentru
dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a activității, contribuind la creșterea gradului de satisfacție a clientului în raport cu serviciile și produsele oferite.
Certificarea ISO 9001:2015 reprezintă o
dovadă și o apreciere a calității actului managerial, a bunelor practici din organizație, a
orientării companiei în direcția calității – îmbunătățirea performanței produselor și serviciilor
oferite clienților. Perimetrul de certificare ISO
cuprinde următoarele servicii financiare: transferuri internaţionale prin ordine de plată,
garanţii bancare, acreditive documentare,
incaso și credite imobiliare.

indicatorilor de performanță (KPI) pentru
îmbunătățirea continuă a proceselor din perimetrul SMC;
— Evaluarea satisfacției clienților prin diverse
instrumente și surse de informare;
— Campanii generice (Excellence Award,
Saptămâna Calității, ș.a.) cu scopul de a promova și implementa conceptul “calitate” la
orice nivel de activitate bancară;
— Instruiri dedicate. Aceste acțiuni au rolul de
a consolida cultura calității și conștientizarea
individuală și colectivă a valorilor Mobiasbancă: spiritul de echipă, inovaţia, responsabilitatea și angajamentul.

Într-un mediu economic dificil, această certificare confirmă transparenţa băncii și respectarea rigorilor legislative, de conformitate și de
reglementare în domeniu, oferă siguranță
clienţilor și partenerilor băncii.
Pornind de la obiectivul principal al băncii de
a spori satisfacția clienților prin îmbunătățirea
continuă a produselor și serviciilor sale, pe
parcursul anului 2018 au fost realizate un șir
de acțiuni:
— Auditul intern și extern al Sistemului de
Management al Calității (SMC) în vederea
supravegherii corespunderii cerințelor standardului ISO 9001:2015;
— Revizuirea periodică a cadrului normativ
intern pentru a sprijini funcționarea eficientă a
proceselor;
— Campanii de monitorizare și evaluare a
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RESPONSABILITATEA
SOCIALĂ CORPORATIVĂ
BC “Mobiasbancă - Groupe Société Générale” S.A. aplică principiile de responsabilitate
corporativă atât în activitatea sa, cât și în relațiile de afaceri, prin practicarea responsabilă a
profesiei de bancher. Suntem o bancă social
responsabilă, activ implicată în dezvoltarea
comunităţii în care ne desfășurăm activitatea,
care sprijină multiple proiecte sociale dedicate culturii și artelor, educaţiei financiare și
sportului.
În 2018, principala preocupare a fost să construim o strategie care să împlice angajații
băncii în acțiunile de voluntariat și de caritate,
am continuat să susţinem sănătatea, să sprijinim persoanele aflate în dificultate, să promovăm practicarea sportului și modul sănătos
de viață. La fel, am continuat să sprijinim activitatea instituțiilor de artă și cultură de importanță națională.
Colaborarea cu organizațiile de tineret s-a
axat pe susținerea elevilor și studenților în
dezvoltarea abilităților necesare viitorului lor
profesionist în tehnologii informaționale și
antreprenoriat.
Împreună cu AVI Moldova am dezvoltat un
proiect de educație financiară pentru familiarizarea tinerilor cu noile tehnologii de plăți
online.
Artă și cultură
Susținem proiecte care asigură un acces mai
larg al publicului la cultură, iar banca poate
aduce artele mai aproape de oameni. Suntem
onorați să fim partenerul Muzeului Național de
Artă și să oferim publicului larg emoții unice în
cadrul evenimentelor „Noaptea muzeelor” și
Bienala Internațională de Pictură. Valorificăm
talentele artistice prin expunerea lucrărilor

artiștilor autohtoni în vernisaje de pictură
organizate în incinta băncii.
La fel ca artiștii, punem și noi multă pasiune în
munca noastră. Susținem excelența în arta
muzicală împreună cu Filarmonica Națională
„Serghei Lunchevici” și promovăm tinerele
talente prin Concursul Internațional de Canto
Academic „Alexei Stârcea”. Totodată, promovăm limba franceză în cadrul Festivalului concurs național al cântecului francofon „Chantons, amis”.
Educaţie și inovație
Încurajăm tinerii antreprenori să adere la Dreamups Community – un accelerator și facilitator al start-upurilor, pentru a învăța cum să-și
dezvolte propria afacere, cum să se inspire cu
idei inovatoare și să găsească coechipieri în
zona antreprenoriatului.
Viitorul aparține deopotrivă tehnologiilor și
tinerilor. Credem în educația alternativă pentru
copii și tineri prin intermediul tehnologiilor viitorului și susținem Asociația Youth4Innovation.
Credem că orientarea profesională trebuie să
se facă de pe băncile școlii. De aceea, anual,
studenţi din instituţiile de învăţământ din Republica Moldova și de peste hotare beneficiază
de stagii de practică la Mobiasbancă. Multiple
vizite sunt organizate pentru elevi și studenți
pe parcursul anului, cu scopul de a contribui la
educația financiară a tinerei generații.
Prin proiectul ”No cash is cool” am contribuit
la educația tinerilor și familiarizarea a circa
1000 elevi și studenți referitor la sistemele
moderne de plată online și utilizarea cardurilor
bancare.
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Sport
Ne plac toate sporturile care dau oamenilor
încredere și putere de viață. Inclusiv sportul cu
balonul oval. De peste un deceniu, din anul
2008, suntem partenerul general al Federației
Naționale de Rugby din Moldova și inițiatorii
Turneului republican pentru copii „Speranța
Rugby Cup – Mobiasbancă”.
La fel ca în jocul de șah, în sectorul bancar este
nevoie și de analiză, și de predictibilitate. Promovăm jocul de șah printre copii prin evenimentul anual – Cupa Mobiasbancă la Șah. De
asemenea, susținem pasiunea pentru șah a
persoanelor nevăzătoare și slab văzătoare, în
cadrul Campionatului Republican de Șah, organizat de Asociația Nevăzătorilor din Moldova.
Susținem Asociația Special Olympics din Moldova în eforturile sale de incluziune prin sport
a copiilor cu dizabilități intelectuale și participarea tinerilor sportivi la diverse competiții
sportive din țară și de peste hotare.
Caritate
Și în anul 2018 voluntarii băncii au fost printre
principalii susținători ai cauzei promovate de
către Hospice of Hope Moldova – colectarea
de fonduri pentru copii și adulții care suferă de
boli incurabile, prin participare activă la cursa
de ciclism sau turneul de fotbal.
Atunci când suntem într-un gând, suntem mai
puternici. Iar atunci când decidem să atingem
un scop, nu ne oprește nimeni. Echipa noastră
de alergători, în număr tot mai mare, participantă la cea de-a 4-a ediție a Maratonului
Internațional Chișinău 2018, dovedește an de
an că spiritul de echipă este invincibil la Mobiasbancă!

Copiii au nevoie de grija celor adulți. Ca să
crească cu încrederea că totul va fi bine în viața
lor. Aducem bucurie copiilor din mun. Bălți prin
renovarea sălii de joc și a două saloane din
Spitalul Clinic Municipal Bălți, secția Pediatrie,
și prin susținerea Școlii internat pentru copiii
slab văzători.
A dărui înseamnă a primi. A dărui înseamnă și
a trăi sentimentul de bucurie. În ajunul sărbătorilor de iarnă, dăruim o părticică din inima
noastră la Târgul de caritate – ”Winter Charity
Bazar”, organizat de Clubul International al
Femeilor.
Împreună cu clienții noștri, am instalat un
sistem nou și performant de ventilare, am înlocuit geamurile și ușile vechi în Secția de
Reanimare și Terapie Intensivă a clinicii ”Emilian Coțaga”, singura unitate din țară care
tratează anual circa 120 copii cu cele mai
grave arsuri.
Muzică, cadouri și surprize i-au așteptat pe
copiii din școlile-internat la un eveniment special conceput pentru ei - „La Moșu cu sac
roșu”, în incinta Filarmonicii Naționale ”Serghei Lunchevici”, care s-a transformat în țara
lui Moș Crăciun datorită Mobiasbancă. Circa
500 de copii au umplut sala cu zâmbete și
voie bună în urma evoluției pe scenă a artiștilor îndrăgiți și la apariția lui Moș Crăciun cu
personajele din povești.
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