
                                                                                                                                
Managementul riscului 
 
Managementul riscului este un concept fundamental ce ţine de siguranţa şi integritatea financiară a 

Băncii, iar evaluarea riscului este parte integrantă a dezvoltării strategice a Băncii. Politica de 

management al riscului a B.C. „ProCredit Bank” S.A. presupune ca toate riscurile reale și potențiale 

pentru activitatea Băncii să fie identificate la timp, cuantificate, monitorizate şi administrate eficient. În 

acest scop, în cadrul Băncii operează Departamentul Managementul Riscurilor și AML. De asemenea, 

Departamentul Audit Intern monitorizează în mod regulat executarea operaţiunilor, pentru a asigura 

că regulile de management al riscurilor sunt implementate în conformitate cu legislația şi cu rezoluţiile 

întocmite de Managementul Băncii. 

 

Calitatea procesului de management al riscurilor depinde în egală măsură de cerinţele interne şi 

externe. B.C. „ProCredit Bank” S.A., fiind o bancă ce oferă clienţilor săi produse simple şi accesibile, 

deţine o cale sigură şi conservativă de abordare a managementului riscurilor. Activităţile principale 

desfăşurate de B.C. „ProCredit Bank” S.A. sunt depozitele retail şi creditarea afacerilor mici și mijlocii. 

Conceptul nostru de servicii bancare responsabile presupune un nivel înalt de diversificare, atât pe 

partea de credite, cât și pe partea de depozite. Conceptul nostru în afaceri implică un grad sporit de 

transparenţă a operaţiunilor. Acest lucru demonstrează că profilul de risc rămâne a fi inteligibil şi sub 

control în orice timp. 

 

Angajații Băncii joacă un rol-cheie în determinarea tuturor categoriilor de riscuri, de aceea Banca pune 

un accent deosebit pe dezvoltarea continuă a abilităților profesionale ale personalului implicat în sfera 

de management al riscului. Toate operaţiunile bancare executate de B.C. „ProCredit Bank” S.A. au 

loc ținând cont de următoarele două principii – principiul „celor patru ochi” şi politica „cunoaşte-ţi 

clientul” – aplicate în scopul prevenirii spălării banilor şi a fraudelor. 

 

Principiile Politicii de Management al Riscurilor se axează pe cele formulate de actele normative ale 

Băncii Naţionale a Moldovei şi politicile de gestionare a riscurilor din partea Grupului. B.C. „ProCredit 

Bank” S.A. activează respectând cu stricteţe toate cerinţele Băncii Naţionale a Moldovei, cum ar fi: 

monitorizarea structurii portofoliului de credite; formarea provizioanelor pentru pierderi la credite; 

respectarea cerinţelor privind poziţia valutară, lichiditatea băncii; limitele adecvate de capital supus 

estimării nivelului de risc etc. 

 

Ţinând cont de acestea, Banca a definit următoarele tipuri de risc ce urmează a fi monitorizate şi 

gestionate de Departamentul Managementul Riscurilor și AML, precum şi de Managementul Băncii: 

- Riscul de credit/ de contraparte 

- Riscul de lichiditate 

- Riscul de piață: valutar şi al ratei dobânzii 

- Riscul operational 

- Riscul reputațional 

 

Departamentul Managementul Riscurilor și AML acţionează în calitate de catalizator în procesele de 

dezvoltare şi menţinere a politicilor de management al riscurilor, strategiilor şi procedurilor în cadrul 

Băncii. Departamentul este o subunitate independentă de celelalte unităţi ale Băncii, ce se implică în 

toate activitățile instituției, preponderent în cele cu asumare de riscuri. Departamentul oferă susţinere 



                                                                                                                                
funcţională Comitetului de Active şi Pasive, Comitetului de Riscuri Generale şi Operaţionale, precum 

şi asistă Comitetul de Conducere la gestionarea riscurilor inerente cu care se confruntă Banca. 


