
 
 

 
 
Managementul riscului 
 
Managementul riscului este un concept fundamental ce ţine de siguranţa şi integritatea financiară a 
Băncii, iar evaluarea riscului este parte integranta a dezvoltării strategice a Băncii. Politica de 
management al riscului a BC ProCredit Bank SA consta in faptul că toate riscurile cu care se 
confruntă Banca trebuie temeinic identificate, măsurate, îndeaproape monitorizate şi administrate în 
limitele unui management raţional al riscului. În aceste scopuri, în cadrul Băncii operează 
Departamentul Management al Riscului. În plus, auditul intern monitorizează în mod regulat 
executarea precisă a operaţiunilor, pentru a asigura că regulile de management al riscului sunt 
implementate în conformitate cu regulamentele externe şi rezoluţiile întocmite de Managementul 
Băncii. 

 
Calitatea procesului de management al riscului depinde în egală măsură de cerinţele interne şi 
externe. Fiind o bancă din vecinătate responsabila, ce oferă clienţilor săi produse simple şi 
accesibile, noi deţinem o cale sigură şi conservativă de abordare a managementului riscului. 
Activităţile principale desfăşurate de BC ProCredit Bank SA sunt depozitele retail şi creditarea 
afacerilor mici. Conceptul nostru de servicii bancare responsabile presupune un nivel înalt de 
diversificare, atât privind creditarea clienţilor cât şi depozitele. 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.  

 
Dezvoltarea metodologiei în sfera de management al riscului, dezvoltarea continuă a proceselor de 
management al riscului, nivelul înalt de profesionalism şi sensibilitate la situaţiile de risc, de care dau 
dovadă toţi angajaţii noştri, joacă un rol-cheie în determinarea profilului de risc scăzut. Firul roşu ce 
marchează toate operaţiunile bancare executate de ProCredit Bank uneşte două principii majore: 
principiul “controlului celor patru ochi” şi politica “cunoaşte-ţi clientul”, aplicate în scopul prevenirii 
spălării banilor şi a fraudelor. 

 
Principiile Politicii de Management al Riscului se axează pe cele formulate de regulamentele 

Băncii Naţionale a Moldovei şi cerinţele externe (Cadrul Internaţional de Capital Basel). ProCredit 
Bank activează respectând cu stricteţe toate cerinţele Băncii Naţionale a Moldovei, cum ar fi: 
monitorizarea structurii portofoliului de credite în conformitate cu regulamentul privind clasificarea 
creditelor; formarea provizioanelor pe pierderile la credit; respectarea cerinţelor privind poziţia 
valutară de tip deschis, lichiditatea băncii; limitele adecvate de capital supus estimării nivelului de 
risc, etc.  

 
Ţinând cont de acestea, noi am definit următoarele grupuri de risc ce urmează a fi monitorizate şi 
gestionate de Departamentul Management al Riscului şi de Managementul Băncii: 

 
- Riscul de creditare 
- Riscul de lichiditate 
- Riscul valutar şi al ratei de dobândă 
- Riscul operaţional 
 

Departamentul Management al Riscului acţionează în calitate de catalizator în procesele de 
dezvoltare şi menţinere a politicilor de management al riscului, strategiilor şi procedurilor în cadrul 
Băncii. Departamentul este o subunitate independentă de celelalte unităţi ale Băncii, ce se implică 
activ în activităţi cu asumare de risc. Departamentul oferă susţinere funcţională Comitetului de 
Active şi Pasive, Comitetului de Risc General şi Comitetului de Risc Operaţional, precum şi asistă 
Managementul la gestionarea riscului inerent, cu care se confruntă Banca. 

 


