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 Banca Comerciala Romana Chisinau SA functioneaza in baza 
statutului propriu si a legilor Republicii Moldova care guverneaza 
activitatea societatilor bancare,  respectiv Legea  societatilor pe actiuni nr. 
1134/02.04.1997, Legea institutiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 
1995, Legea Bancii Nationale a Moldovei nr. 548-XIII din 21/07/1995.  
 Este inregistrata la Camera inregistrarii de stat a Departamentului 
Tehnologii Informationale al Republicii Moldova, pe adresa : Chisinau. Str. 
Tricolorului nr. 32, avind cod fiscal: 1003600021533. 
 Banca Comerciala Romana Chisinau SA potrivit statulului de 
functionare desfasoara activitate financiara, care include: 
  

a) acceptarea de depozite (platibile la vedere, la termen etc.) cu sau 
sau fara dobanda; 

b) acordarea de credite (de consum si ipotecare, factoring cu sau 
fara drept de regres, finantarea tranzactiilor comerciale, etc); 

c) imprumutare de fonduri, cumpararea ori vanzarea in cont propriu 
sau in contul clientilor (cu exceptia subscrierii hartiilor de 
valoare) de: 
 Instrumente ale pietei financiare (cecuri, cambii si certificate de 
depozit etc.); 

 Futures si optiuni financiare privind titlurile de valoare si ratele 
dobanziilor; 

 Instrumente privind rata dobanzii 
 Titluri de valoare; 

d) acordarea de servicii de decontari si incasari; 
e) emiterea si administrarea instrumentelor de plata (carti de credit 

sau de plata, cecuri de voiaj, cambii bancare, etc.); 
f) cumpararea si vanzarea banilor (inclusiv a valutei straine); 
g) leasing financiar; 
h) acordarea de servicii aferente la credit; 
i) acordarea de servicii ca agent sau consultant financiar, cu exceptia 

celor de la litera a) si b); 
j) operatiuni in valuta straina, inclusiv contracte futures de vanzare a 

valutei straine; 
k) acordarea de servicii fiduciare (investirea si gestionarea fondurilor 

fiduciare), pastrarea si administrarea hartiilor de valoare si altor 
valori, etc.  

l) orice alta activitate financiara permisa de legislatia in vigoare si 
actele normative ale Bancii Nationale a Moldovei. 

 



  
 
 

 

  
 

Baza normativa 
 
 Prezentul Regulament privind Politica de contabilitate pe anul 2008 a 
fost elaborat in baza urmatoarelor acte normative:  

- Standardul National de Contabilitate nr.1 “Politica de 
contabilitate” aprobat de Ministerul Finantelor al Republicii 
Moldova prin Ordinul nr. 174/25.12.1997; 

- Legea contabilitatii nr.113 - XVI din  27 aprilie 2007; 
- Planul de conturi al evidentei contabile in banci si alte institutii 

financiare.  
Responsabilitatea pentru organizarea si tinerea contabilitatii  o 

 poarta Presedintele Bancii Comerciale Romane Chisinau SA, care creeaza 
conditiile necesare pentru organizarea corecta a  contabilitatii, intocmirea si 
prezentarea oportuna a rapoartelor, asigura indeplinirea riguroasa  de catre 
toate subdiviziunile si serviciile cu profil contabil a cerintelor contabilului 
sef privind intocmirea documentelor si prezentarea informatiei necesare 
pentru tinerea evidentei si completarea rapoartelor financiare.   

Evidenta contabila la Banca Comerciala Romana Chisinau SA este  
tinuta de catre  “Serviciul contabilitate”  si  “Serviciul operatiuni” care 
constituie subdiviziuni separate in structura organizatorica a bancii. 

Contabilul sef asigura controlul si reflectarea in conturile contabile a  
tuturor operatiunilor economice  efectuate,  atit in numele bancii  cit si in 
numele clientilor bancii, prezentarea informatiei operative  si intocmirea 
repoartelor financiare in termenele stabilite, poarta raspunderea pentru 
respectarea principiilor metodologice  de organizare a contabilitatii. 

Contabilului sef  i se interzice sa primeasca spre executare  
documente privind operatiile care contravin actelor normative in vigoare, si 
incalca disciplina contractuala si financiara.  
 Politica de evidenta cuprinde totalitatea principiilor de baza, regulilor, 
metodelor si procedeelor, stabilite in conformitate cu normele legale in 
vigoare,  pentru organizarea si conducerea evidentei contabile si intocmirea 
darilor de seama finaciar-contabile, potrivit standardelor nationale de 
contabilitate. 
 Politica de evidenta este о parte componenta a sistemului de evidenta 
contabila in Banca Comerciala Romana Chisinau SA si este aplicata in 
concordanta cu actele normative in vigoare cu privire la evidenta contabila. 
  

Scopul politicii de contabilitate 
 
 Scopul politicii de contabilitate consta in crearea unui mecanism 
adecvat de evidenta a operatiunilor financiar-contabile care sa permita 



  
 
 

 

  
 

obtinerea informatiilor necesare clientilor bancii, organelor de conducere ale 
Bancii precum si altor utilizatori ai informatiilor financiare si contabile 
(actionari ai Bancii, organe de control, audit intern, audit  extern, etc.). 
 

Principiile politicii de contabilitate 
  
 Politica de evidenta  contabila elaborata se bazeaza pe urmatoarele 
principii: 
 • Principiul prudentei, potrivit caruia nu este admisa supraevaluarea 
   elementelor de activ si a veniturilor, respectiv subevaluarea elementelor de 
pasiv,  si a cheltuielilor, tinind cont de deprecierile , riscurile si pierderile 
posibile  generate de desfasurarea activitatii exercitiului curent sau anterior; 
 • Principiul permanentei metodelor, care conduce la continuitatea 
aplicarii metodelor si normelor privind evaluarea, inregistrarea in 
contabilitate si prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor , 
asigurind comparabilitatea in timp a informatiilor contabile; 
 • Principiul continuitatii activitatii, potrivit caruia se presupune ca 
unitatea patrimoniala isi continua in mod normal functionarea intr-un viitor 
previzibil, fara a intra in stare de lichidare sau de reducere sensibila a 
activitatii; 
 • Principiul independentei exercitiului , care presupune delimitarea 
in timp a veniturilor si cheltuielilor aferente activitatii pe masura angajarii 
acestora si trecerii lor la rezultatul exercitiului la care se refera; 
 • Principiul intangibilitatii bilantului de deschidere a unui 
exercitiu care trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere a exercitiului 
precedent;  
 •Principiul necompensarii, potrivit caruia elementele de activ si de 
pasiv trebuie sa fie evaluate si in registrate in contabilitate separat,  nefiind 
admisa compensarea intre posturile de activ si cele de pasiv ale bilantului, 
precum si intre veniturile si cheltuielile  din contul de rezultate;   
 Principalele obiective ale politicii de evidenta in banca sunt: 
 • Formarea informatiei oportune, detaliate, veridice si consistente cu 
privire la activitatea bancii si situatia ei patrimoniala si financiara; 
 •Tinerea evidentei contabile analitice a tuturor operatiunilor bancare,  
a existentei si miscarii activelor si pasivelor, folosirea eficienta a resurselor 
materiale si financiare; 
 • Folosirea evidentei contabile ca baza in luarea deciziilor de 
administrare a patrimoniului bancii. 
 
 



  
 
 

 

  
 

Organizarea si tinerea evidentei contabile 
 
 Raspunderea pentru organizarea si tinerea evidentei contabile si 
asigurarea controlului executarii operatiunilor si inregistrarea lor in 
contabilitate revine conducerii bancii, care are obligatia sa creeze conditiile 
necesare pentru a asigura ducerea corecta a evidentei contabile , intocmirea 
corecta si prezentarea la termen a darilor de seama, indeplinirea de catre 
toate compartimentele din banca a cerintelor cu privire la intocmirea 
documentelor si prezentarea acestora pentru inregistrarea in contabilitate. 
  Contabilul sef asigura inregistrarea in contabilitate a tuturor 
operatiunilor in conformitate cu  legislatia Republici Moldova in vigoare si 
cu actele normative emise de Banca Nationala a Moldovei. 
          Cerintele contabilului sef cu privire la intocmirea documentelor in 
care se reflecta operatiunile bancii si prezentarea acestora la contabilitate 
sunt obligatorii pentru toti lucratorii bancii. 
 Fara semnatura contabilului sef sau a persoanelor imputernicite, 
documentele de decontare , cele privind operatiile cu numerar (incasari si  
plati in lei sau valuta), cele care contin obligatii financiare si de creditare 
sunt considerate nevalabile si nu pot fi inregistrate in contabilitate. 
 Evidenta contabila in banca este tinuta in conformitate cu cerintele 
Standardelor Nationale de Contabilitate, utilizind "Planul de conturi a 
evidentei contabile in banci si alte institutii financiare din Republica 
Moldova". 
 Evidenta contabila este tinuta in limba de stat. 
  
 

 Active si reduceri pentru pierderi la active  
 
 Contabilitatea creditelor se tine conform "Planului de conturi a 
evidentei contabile in banci si alte institutii financiare din Republica 
Moldova" aprobat prin HCA al BNM nr.15/26.03.1997, cu modificarile si 
completarile ulterioare, in conformitate cu “Recomandarile BNM privind 
inregistrarea in contabilitate a operatiunilor privind activitatea de creditare“ 
(scrisoarea BNM nr.111014/229/10 decembrie 1999), si alte prevederi 
legale in vigoare. 
 Totodata se au in vedere standardele nationale de contabilitate, care 
descriu modul de reflectare in evidenta contabila a operatiunilor privind 
acordarea creditelor, calcularea dobinzilor, rambursarea acestora si utilizarea 
gajului, potrivit dispozitiilor legale in vigoare. 
 Acordarea creditelor persoanelor juridice si persoanelor fizice se 
efectueaza in baza contractului de credit si a contractului de gaj. 



  
 
 

 

  
 

 Banca se conduce in activitatea  de creditare de Regulamentul “Cu 
privire la activitatea de creditare a bancilor care opereaza in Republica 
Moldova”, aprobat de Banca Nationala a Moldovei, precum si de 
regulamentele interne ale BCR Chisinau SA, aprobate de Comitetul Director 
al Bancii (Normele de creditare a persoanelor juridice, Instructiuni de lucru 
pentru creditarea persoanelor fizice). 
 Contractul de credit, care sta la baza acordarii creditului, se 
intocmeste conform modelului aprobat prin normele proprii de creditare, 
urmarind ca riscul tranzactiei  de creditare sa fie cit mai mic posibil. 
 Contractul cuprinde in mod obligatoriu elemente referitoare la suma 
creditului acordat de banca, destinatia acestuia, rata dobinzii, termenul de 
rambursare si alte elemente din care deriva drepturi si obligatii ale partilor 
contractante ( amenzi, penalitati, etc.). 
 Contractul de gaj se intocmeste in conformitate cu prevederile Legii 
gajului nr.449 /30.07.2001 cu privire la gaj. 
 Banca poate primi si alte forme de garantare a creditelor acordate, 
cum ar fi: garantiile si fidejisiunile, asigurarea riscului financiar ( a 
creditului si a dobinzilor datorate de imprumutati) de catre o companie de 
asigurare care practica acet gen de asigurare, (indeosebi la persoane fizice). 
 Dupa incheierea si semnarea contractelor de credite si de gaj, Banca 
pune la dispozitia clientului creditul aprobat. Creditul poate fi acordat 
integral in momentul semnarii contratului de credit, sau intr-un interval de 
timp, potrivit clauzelor contractuale, obligatiunea bancii de a acorda creditul 
fiind inregistrata in contul conditional 6601”Obligatiuni de acordare a 
creditelor in viitor”, iar pe masura acordarii creditului, suma respectiva 
diminueaza soldul acestui cont, astfel incit la acordarea integrala a creditului 
acest cont nu prezinta sold (are soldul egal cu zero). 
 Operatiunile contabile, generate de acordarea si rambursarea 
creditelor, calculul si incasarea dobinzilor cuvenite bancii sunt reflectate cu 
ajutorul conturilor prevazute in “Planului de conturi al evidentei contabile in 
banci si alte institutii financiare din Republica Moldova “, aprobat prin 
Hotarirea Consiliului de Administratie al BNM din 26 martie 1997 cu 
modificarile si completarile ulterioare.     
 Avind in vedere principiile contabilitatii, (specializarea exercitiilor) 
potrivit carora veniturile si cheltuielile bancii trebuie inregistrate in perioada 
la care se refera, zilnic se face calcul dobinzilor pe care banca trebuie sa le 
incaseze de la client ( dobinda calculata), fiind inregistata in contabilitate. 
 La rambursarea integrala a creditului obligatia clientului fata de banca 
in legatura cu creditul respectiv dispare, si banca reflecta aceasta situatie si 
in conturile memorandum respective, (7101”Obligatiuni sub forma de 
acorduri la credite”, 7102”Obligatiuni sub forma de acorduri de gaj la 



  
 
 

 

  
 

credite”) inregistrind la iesiri  sumele care au fost in soldul acestor conturi. 
 Evidenta creditelor se tine la valoarea datoriei ramase. Separat se 
evidentiaza reducerile pentru pierderi la credite precum si valoarea initiala a 
creditului. 
 Banca formeaza  si mentine reduceri pentru pierderi la  active si 
provizioane pentru pierderi la angajamente conditionale in conformitate cu 
Regulamentul Bancii Nationale a Moldovei cu privire la clasificarea 
activelor si angajamentelor conditionale si formarea reducerilor pentru 
pierderi la active si provizioanelor pentru pierderi la angajamente 
conditionale, aprobat prin Hotarirea Consiliului de Administratie al BNM 
nr. 224 din 30.08.2007,  si cu normele proprii emise in acest sens. 
 Formarea reducerilor pentru pierderi la active si provizioanelor pentru 
pierdei la angajamente conditionale au la baza: 
 a) aprecierea de catre conducerea bancii a pierderilor la active si la 
angajamente conditionale, care au avut loc in perioada curenta; 
b) modificari in evaluarea pierderilor la active si  la angajamentele 
conditionale. 
 Defalcarile pentru reduceri pentru pierderi la active si provizioanele 
pentru pierderi la angajamente conditionale, reflectate in darea de seama a 
rezultatelor financiare include rezervele pentru posibilile pierderi la active si 
angajamente conditionale. 
 Mijloacele rezervate in contul reduceri pentru pierderi la active  se  
utilizeaza pentru acoperirea activelor calsificate compromise (pierderi). 
  Aceste active se acopera din contul reducerilor pentru pierderi la 
active, in corespondenta cu conturile in care sunt reflectate activele 
respective, in cursul trimestrului urmator celui in care actuvele au fost 
clasificate ca pierderi. Concomitent aceste active sunt inregistrate in contul 
memorandum.  
 Daca ulterior acoperirii activului  din contul reducerilor pentru 
pierderi la active banca reuseste sa recupereze total sau partial activul, cu 
valoarea recuperata se majoreaza soldul contului reduceri pentru pierderi la 
active. 
 Marimea  reducerilor pentru pierderi la active si a provizioanelor 
pentru angajamente conditionale se calculeaza nu mai rar de о data in 
trimestru (de regula lunar) si se formeaza in functie de structura activelor si 
angajamentelor conditionale, care pot fi incluse intr-una din urmatoarele  
categorii: 
 
 1. Standard…………….. 2 % 
 2. Supravegheate………  5 % 
 3. Substandard………… 30% 



  
 
 

 

  
 

 4. Dubioase……………. 60 % 
 5. Compromise……….. 100 % 
 
 Dobinda la credite se reflecta in bilantul contabil si in darile de seama 
financiare conform metodei calcularii anticipate. Reflectarea dobinzii in 
evidenta contabila inceteaza in cazul neachitarii dobinzii sau nerambursarii 
creditului pe о perioada mai mare de 60 zile de la ultimul termen de 
rambursare.  
 Dobinda inclusa in bilant dar neincasata timp de 60 de zile este 
stornata, iar creditul este trecut in categoria creditelor fara  dobinda. 
 
 
 Evidenta operatiunilor in valuta straina 
  
 Efectuarea operatiunilor in valuta are la baza Regulamentul privind 
Reglementarea Valutara pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat de 
Consiliul de Administratie al Bancii Nationale din data de 13.01.1994, cu 
modificarile ulterioare. 
 Notiunea de valuta cuprinde monedele altor state, folosite ca mijloc 
de plata sau de evidenta. 
 Operatiunile cu valuta straina se reflecta in contabilitatea Bancii atit 
in valuta in care se efectueaza operatiunea cit si in moneda nationala. 
 Principalele operatiuni cu valuta straina efectuate de Banca sunt cele 
legate de: 
 - cumparare – vinzare a valutei, pe piata interbancara sau 

intrabancara; 
- transferurile efectuate de banca in nume propriu  sau in numele 
     clientilor sai  pentru operatiunile de import – export  de marfuri   
     sau servicii; 

 -   acordarea de credite in valuta persoanelor juridice; 
 -   rambursarea creditelor acordate in valuta; 
 -   atragerea de resurse sub forma depozitelor la vedere sau la termen 

in valuta de la clientii persoane juridice sau persoane fizice; 
 -  transferurile in valuta pentru achizitionarea de terenuri si imobile; 
 Pe conturile activelor, obligatiunilor, capitalului propriu, veniturilor si 
cheltuielilor evidenta contabila se duce in partida dubla (prin metoda 
inscrierii duble). 
 La conturile conditionale evidenta este tinuta dupa metoda Debit sau 
Credit. La conturile Memorandum evidenta contabila este tinuta conform 
metodei simple "lntrari/iesiri".  
 Conturile din planul de conturi sunt multivalutare. Operatiunile cu 



  
 
 

 

  
 

valute straine sunt reflectate la cursul oficial, comunicat de BNM, in vigoare 
la data efectuarii operatiunii. 
 Activele si obligatiunile in valuta straina se reevalueaza zilnic, in lei 
moldovenesti la cursul stabilit de Banca Nationala a Moldovei. 
 Diferentele de curs  rezultate in urma reevaluгrii valutelor straine sunt 
reflectate оn conturile  4655 "Venituri/pierderi aferente reevaluarii valutelor 
straine". 
 Banca intocmeste bilantul contabil lunar, trimestrial, anual si ori de 
cite ori este nevoie ( la orice data)  pe total banca.  
 Nu se permite formarea overdrafturilor la conturile clientilor, 
soldurile si rulajele din evidenta analitica trebuind sa corespunda datelor din 
evidenta sintetica, zilnic editindu-se “Situatia conturilor”, care contine 
pentru fiecare cont analitic soldul initial,  miscarile debitoare si creditoare si 
soldul final al zilei bancare. 
 Conturile clientilor sunt deschise si functioneaza in conformitate cu 
Regulamentul Bancii Nationale a Moldovei privind deschiderea si 
inchiderea conturilor in bancile din Republica Moldova aprobat prin 
Hotararea Consiliului de Admnistratie al BNM nr.157 din 03.07.2003 cu 
modificarile ulterioare. 
 Toate conturile personale (inclusiv cele interne) sunt inregistrate in 
registrul conturilor deschise. Conturile sunt deschise de catre  persoanele 
desemnate pentru aceasta (sef serviciu operatiuni, economistul din cadrul 
serviciului operatiuni , etc.). 
 Operatiunile de decontare ( platile fara numnerar) sunt efectuate 
conform Regulamentului cu privire la transferul de credit aprobat prin  
H.C.A. al Bancii Nationale a Moldovei nr. 373 din 15.12.2005, si a 
Regulamentului cu privire la sistemul  automatizat de plati interbancare  
aprobat prin HCA al BNM nr. 53 din 02.03.2006. 
 Operatiunile de casa in Banca Comerciala Romana Chisinau SA se 
efectueaza in conformitate cu "Regulamentul privind operatiunile cu 
numerar  in bancile din Republica Moldova” aprobat prin H.C.A. al BNM 
nr. 200 din 27.07.2006.  
 Toate documentele sosite in timpul zilei operationale trebuie sa fie 
prelucrate si reflectate in conturi in aceeasi zi. 
 Ordinele de plata ale contribuabililor si organelor fiscale pentru 
transferul impozitelor si a altor plati obligatorii catre buget si fondurile 
extrabugetare, cu conditia existentei disponibilitatilor in conturile 
platitorului, sunt executate in ziua in care documentul a fost depus la ghiseul 
bancii. Incalcarea termenului de transfer atrage dupa sine  raspunderea 
salariatului bancii care a incalcat  regulamentul. 
 



  
 
 

 

  
 

 Hirtii de valoare 
 
 Evidenta hirtiilor de valoare se tine conform "Planului de conturi a 
evidntei contabile in banci si alte institutii financiare din Republica 
Moldova" aprobat prin HCA al Bancii Nationale nr.15/26.03.1997, cu 
modificarile ulterioare, si cu prevederile Instructiunii Ministerului 
Finantelor al RM si al BNM cu privire la plasarea circulatia si 
rascumpararea hirtiilor de valoare de stat in forma de inscriere in conturi 
nr.03/3-2/08207/8 din 20.01.1995,cu modificarile si completarile ulterioare.  
 Evidenta hirtiilor de valoare procurate pentru vanzarea ulterioara se 
tine diferentiat de hirtiile de valoare investitionale. Evidenta hirtiilor de 
valoare investitionale se tine la valoarea justa, primele si sconturile la hirtiile 
de valoare investitionale evidentiindu-se separat, cu amortizarea lunara. 
 Evidenta hirtiilor de valoare procurate pentru vanzarea ulterioara se 
tine la pretul de procurare iar primele si disconturile nu se amortizeaza. 
Beneficiile si pierderile de la realizarea hirtiilor de valoare sunt reflectate pe 
conturile corespunzatoare de venituri sau cheltuieli. 
 Evidenta hirtiilor de valoare se tine pe termene de scadenta, astfel: 
 a) un an si mai putin (bonuri trezoreriale cu termen de scadenta de 7, 
14, 28, 90, 182, 364  zile); 
 b) mai mare de un an dar mai mic de 5 ani  (obligatiuni de stat);  
 c) mai mare de 5 ani. 
 Veniturile incasate din operatiunile cu hirtiile de valoare de stat 
dematerializate se supun impozitarii potrivit Codului Fiscal al Republicii 
Molodova si Legii Bugetului de stat. 
 In aceste venituri sunt incluse: 
 a) discontul - diferenta dintre valoarea de procurare si valoarea 
rascumpararii hirtiilor de valoare;  
 b) dobinda la hirtiile de valoare. 
 Veniturile sub forma de comisioane (diferenta dintre costul procurarii 
si vinzarii) nu se incadreaza in categoria veniturilor neimpozabile. 
 

Active materiale si nemateriale 
 
 Pentru desfasurarea in conditii normale a activitatii Bancii, este 
necesara procurarea diverselor bunuri materiale, bunuri care pot imbraca 
forma materialelor consumabile, (materiale si rechizite de birou, materiale 
pentru intretinerea tehnicii de calcul, combustibili, lubrifianti, materiale 
pentru intretinerea imobilului, etc.), a obiectelor de inventar de mica valoare 
sau scurta durata, a mijloacelor fixe sau a activelor nemateriale. 
 Valoarea de inregistrare in contabilitate a bunurilor materiale 



  
 
 

 

  
 

mentionate mai sus este egala cu suma platita pentru achizitioanrea lor, care 
include TVA, cheltuieli de transport, taxe vamale, dupa caz. 
 Materialele consumabile sunt inregistrate in momentul procurarii lor 
in conturile de stocuri folosind contul 1663”Alte stocuri de marfuri si 
materiale”, iar in momentul utilizarii lor se inregistreaza pe conturile de 
cheltuieli. 
 Bunurile de natura obiectelor de inventar de mica valoare sau scurta 
durata sunt cele care au o valoare unitara mai mica de 3000 lei indiferent de 
durata de utilizare a lor, sau au o valoare unitara mai mare de 3000 lei, dar 
durata de utilizare a lor este mai mica de un an. 
 Uzura obiectelor de inventar se inregistreaza in momentul darii lor in 
exploatare. 
 Scoaterea din folosinta a obiectelor de inventar se efectueaza  atunci 
cind acestea prezinta un grad de uzura fizica avansata si nu mai pot fi 
utilizate potrivit destinatiei lor, operatiunea fiind efectuata de catre Comisia 
de casare stabilita de conducerea Bancii. 
 Evidenta materialelor si obiectelor de inventar se tine cu ajutorul 
conturilor din clasa 1, grupa 1660 “Stocuri de marfuri si materiale”, potrivit 
Standardului National de Contabilitate 2 “Stocuri de marfuri si materiale”. 
 Tot din categoria bunurilor materiale fac parte si activele corporale pe 
termen lung (mijloacele fixe). 
 Activele corporale pe termen lung sunt clasificate potrivit 
Standardului National de Contabilitate 16”Contabilitatea activelor materiale 
pe termen lung”. 
 Activle corporale pe termen lung (mijloacele fixe) sunt reflectate in 
evidenta contabila la valoarea initiala (valoarea de inventar) pe toata durata 
de functionare a acestora. In cazul  reevaluarii mijloacelor fixe conform 
dispozitiilor legale, valoarea reflectata in evidenta contabila va fi  valoarea 
reevaluata. 
 Valoarea initiala este suma cheltuielilor efectuate  pentru procurarea, 
deplasarea ,instalarea si punerea in functiune a mijlocului fix.    
 Valoarea reevaluata este valoarea activelor materiale stabilita in urma 
procesului de reevaluare. 
 Pentru ca bunurile sa intre in categoria mijloacelor fixe trebuie sa 
indeplineasca cumulativ doua conditii, si anume: 
 - sa aiba valoarea de inventar (initiala sau reevaluata) de cel putin 
3000 lei, si; 
 - durata de functionare sa fie mai mare de un an . 
 Costul mijloacelor fixe este acoperit prin metoda amortizarii. 
 Banca Comerciala Romana Chisinau SA calculeaza amortizarea prin 
metoda liniara de calcul, aplicand la valoarea de inventar norma de 



  
 
 

 

  
 

amortizare stabilita potrivit Hotaririi Guvernului Republicii Molodva nr.338 
din 21 martie 2003 cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor fixe si 
activelor nemateriale, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 Metoda liniara conduce la trecerea la cheltuieli a costului mijlocului 
fix in rate egale pe tot parcursul functionarii lui. 
 Amortizarea se calculeaza in fiecare luna si este reflectata in 
cheltuielile de functionare ale bancii. 
 Suma amortizarii totale calculata pentru un mijloc fix  nu poate sa 
depaseasca valoarea de bilant  (valoarea de inventar) a mijlocului fix. 
 Banca nu constituie fond de rezerva pe parcursul functionarii 
activelor corporale pe termen lung. 
 Rezultatele realizarii (vanzarii) mijloacelor fixe sunt calculate ca 
diferenta intre valoarea de inregistrare si amortizarea calculats pina la data 
iesirii si suma оncasatг din vвnzare, єi sunt incluse оn darea de seamг cu 
privire la veniturile єi cheltuielile bгncii. 
 Casarea mijloacelor fixe se face dupa expirarea duratei de functionare 
normale a acestora, iar in cazuri exceptionale se face atunci cind gradul de 
uzura fizica a mijloacelor fixe este avansat si nu permite utilizarea in 
continuare a acestora potrivit destinatiei. Casarea este efectuata numai dupa 
aprobarea prealabila de catre Consiliul Bancii. 
 In cazul casarii mijloacelor fixe inainte de expirarea termenului de 
functionare diferenta dintre valoarea de bilant si amortizarea calculata este 
trecuta la cheltuieli, iar cu valoarea de inventar se diminueaza activele fixe 
ale bancii. 
 Activele materiale in curs de executie sunt urmarite cu ajutorul 
contului 1602”Active materiale in curs de executie”, in acest cont fiind 
inregistrate toate cheltuielile legate de procurarea, construirea, montarea, 
reglarea si punerea in functiune a activelor materiale pe termen lung care 
necesita montaj sau probe tehnologice. 
 Alaturi de activele materiale pe termen lung, Banca foloseste in 
activitatea curenta si unele active nemateriale. 
 In rindul activelor nemateriale se includ: 
 - cheltuielile de constituire; 
 - taxele de stat legate de constituire; 
 - licentele; 
 - know-how; 
 - softuri; 
 - autorizatii diverse. 
Un activ este considerat nematerial daca nu imbraca o forma fizica, si 
indeplineste  urmatoarele conditii: 
 a) Banca il poate folosi in activitatea curenta pentru a avea un 



  
 
 

 

  
 

profit; 
 b)  acest activ se poate evalua. 
 Daca nu sunt indeplinite conditiile de mai sus, costurile respective 
sunt inregistrate la cheltuieli curente. 
 Valoarea intiala a activelor nemateriale este egala cu suma achitata la 
care se adauga eventualele taxe achitate pentru acestea.   
 Activele nemateriale sunt inregistrate la valoarea initiala, iar 
amortizarea  activelor nemateriale se calculeaza prin metoda liniara in 
functie de  termenul de functionare, care nu poate fi mai mare de 5 ani. 
 Evidenta activelor nemateriale se tine cu ajutorul  contului 
1631”Active nemateriale”. 
 Banca Comerciala Romana Chisinau SA efectueaza in mod 
obligatoriu inventarierea patrimoniului (cel putin odata pe an) in 
conformitate cu art. 39- 42 ale Legii contabilitatii nr.426-XIII din 4 aprilie 
1995 si cu Ordinul Ministerului de Finate nr.30/05.03.2001 cu privire la 
aprobarea si punerea in aplicare a Regulamentului privind inventarierea.  
 
   

 Depozite 
 
 Potrivit obiectului sau de activitate, Banca atrage resurse banesti de la 
persoane fizice  si de la persoane juridice, sub forma depozitelor la vedere 
sau/si la termen. 
 Evidenta depozitelor se tine in conformitate cu "Planul de conturi al 
evidentei contabile in banci si alte institutii financiare din Republica 
Moldova". 
  Dobanda la depozitele constituite de persoanele fizice si persoanele 
juridice se calculeaza lunar si la data scadentei, si se reflecta in evidenta 
contabila conform metodei calcularii anticipate la dobinda calculata ce 
urmeaza a fi platita. 
 La baza calcularii si bonificarii dobinzilor datorate clientilor pentru 
depozitele constituite sta contractul de depozit pe care Banca il incheie cu 
fiecare client al sau, la momentul constituirii depozitului. 
 
 
 

Cheltuielile, veniturile  si determinarea venitului net 
 
  
 Termenul “Cheltuieli” cuprinde totalitatea sumelor achitate de Banca 
 si inregistrate in conturile din  clasa 5 “Cheltuieli”, care se deduc din 



  
 
 

 

  
 

veniturile Bancii pentru stabilirea rezultatului financiar.   
 Cheltuielile Bancii se grupeaza in urmatoarele categorii: 
 Cheltuieli aferente dobinzilor; 
 Cheltuieli neaferente dobinzilor, care la rindul lor se impart astfel: 
 Cheltuieli cu spezele si comisioanle platite; 
 Cheltuieli cu functionarea Bancii; 
 Cheltuieli cu salariile si asimilate; 
 Cheltuieli cu constituirea fondului de risc; 
 Cheltuieli exceptionale.   
   Cheltuieli anticipate 
 Cheltuielile aferente dobinzilor cuprind cheltuielile cu dobinzile 
platite la depozitele constituite de clientela,  precum si dobinzile platite de 
Banca pentru eventualele imprumuturi contractate de la alte banci sau 
institutii financiare.  
 Cheltuielile cu dobinzile se determina dupa metoda calcularii, 
indiferent de momentul achitarii lor. 
 Cheltuielile neaferente dobinzilor sunt cele ocazinate de desfasurarea 
activitatii curente a Bancii, si cuprind cheltuielile cu comisioanle si speze 
bancare, acoperirea discontului la hirtii de valoare vindute, cheltuielie cu 
materiale consumabile, cheltuielie privind conbustibilii, cheltuielile cu 
piesele de schimb, cheltuielile cu alte materiale consumabile (carti, reviste, 
publicatii si abonamente etc.), cheltuieli privind obiectele de inventar, 
cheltuieli privind reparatiile curente ale cladirilor si altor mijloace fixe, 
cheltuieli privind energia si apa, cheltuieli de posta si telecomunicatii, 
cheltuieli cu colaboratorii si de intermediere, cheltuieli de deplasare, 
cheltuieli cu primele de asigurare, cheltuieli cu chiriile la mijloacele fixe 
inchiriate, cheltuieli de protocol, publicitate si reclama, amortizarea 
activelor corporale si necorporale.   
 Cheltuielile de reprezentanta si cheltuielile de deplasare sunt trecute 
la cheltuieli cu functionarea bancii (deductibile din punct de vedere fiscal) in 
cuantumul prevazut de normativele aprobate de Guvern. 
 Cheltuielile de reprezentanta sunt reglementate prin "Regulamentul 
cu privire la normele maxime a cheltuielilor de reprezentare permise de a fi 
micsorate din venitul global" (Hotararea Guvernului Republicii Moldova 
nr.l30 din 6 februarie 1998). 
 Cheltuielile cu deplasarile personalului sunt stabilite conform 
"Regulamentului despre deplasaгile de serviciu a lucratorilor 
оntreprinderilor institutiilor si organizatiilor Republicii Moldova" aprobat 
prin Hotararea Guvernului Republicii Moldova nr. 836 din 24 iunie 2002.  
 Cheltuielie cu salariile si asimilate cuprind salariile, sporurile la 
salarii, premiile si  indemnizatiile platite personalului bancii si cheltuielile 



  
 
 

 

  
 

 

reprezentind contributii privind asigurarile sociale de stat, contributiile 
pentru asigurarile obligatorii  de asistenta medicala aferente salariilor.  
 Cheltuielie cu constituirea fondului de risc de credite, cuprind 
cheltuielile ocazionate de formarea rezervelor pentru pierderi la credite, 
stabilite potrivit clasificarii portofoliului de credite al Bancii. 
 Cheltuielile exceptionale sunt cele ocazionate de aparitia unor 
evenimente si situatii de forta majora, precum si penalitatile si amenzile 
platite de banca. 
 Cheltuielile anticipate sunt cele efectuate in perioada curenta, dar care 
privesc perioadele viitoare, fiind trecute pe cheltuieli curente ale acelei 
perioade. In categoria acestora intra dobinzile achitate in avans, impozitele 
platite in avans, si alte cheltuieli anticipate. 
 Toate cheltuielile Bancii sunt reflectate cu ajutorul conturilor din 
clasa 5 ”Cheltuieli”. 
 Indicatorii consolidati ai Bancii sunt stabiliti si reflectati lunar, prin 
“Raportul privind rezultatele financiare” ale perioadei de raportare. 
 Sumele reprezentind cheltuielile mentioante mai sus sunt inregistrate 
in contabilitate pe baza documentelor primare, respectiv:  
 Contracte, facturi, acte de prestari servicii, bonuri de consum, state de 
plata, note de contablitate. 
 Veniturile Bancii reprezinta sumele incasate sau care urmeaza a fi 
incasate pentru activitatea desfasurata de Banca potrivit obiectului sau de 
ativitate, respectiv pentru produsele acordate si serviciile prestate de Banca 
clientilor sai.  
 Veniturile din dobinzi ale Bancii se inregistreaza dupa metoda 
sporirii, in timp ce veniturile din comisioane se inregistreaza in momentul 
incasarii.  
 Veniturile Bancii se grupeaza potrivit Standardului de Contabilitate 
nr.18 “Venituri” in urmatoarele categorii: 
 Venituri aferente dobinzilor; 
 Venituri neaferente dobinzilor; 
 Venituri exceptionale; 
 Venituri anticipate. 
 Veniturile aferente dobinzilor sunt cele incasate de Banca pentru 
plasamentele efectuate in credite, ( in lei si valuta acordate persoanelor 
juridice si persoanelor fizice, ) in hirtii de valore, in depozite plasate la alte 
banci, plasamente overnight, si alte plasamente. 
 Veniturile neaferente dobinzilor sunt cele incasate de la clienti sub 
forma de comisioane si taxe pentru serviciile prestate acestora. 
 In rindul veniturilor neaferente dobinzilor se numara: veniturile din 
operatiunii cu valuta straina, veniturile din commisioane aferente 



  
 
 

 

  
 

operatiunilor cu hirtii de valoare, veniturile aferente garantiilor acordate 
clientilor, venituri din comisioane pentru administrarea  conturilor clientilor, 
venituri din vinzarea activelor materiale, venituri din amenzi si penalitati, si 
alte venituri operationale. 
 Veniturile exceptionale sunt cele realizate din operatiuni cu caracter 
exceptioanl, care nu au un caracter de permanenta, sau nu au legatura cu 
obiectul de activitate al bancii. 
 Veniturile anticipate sunt veniturile incasate de la clienti, dar care se 
refera la produse sau servicii bancare ce vor fi puse la dispozitia clientului in 
viitor. 
 Evidenta veniturilor si cheltuielilor se tine in conformitate cu  "Planul 
de conturi al evidentei contabile in banci si alte institutii financiare din 
Republica Moldova" si cu Standardul National de Contabilitate 
3"Componenta consumurilor si cheltuielilor intreprinderii", Standardului 
National de Contabilitate 2 "Stocurile de marfuri si materiale", Standardului 
National de Contabilitate l6 "Contabilitatea activelor materiale pe termen 
lung" si a altor norme legale ce privesc  evidenta contabila. 
 Veniturile si cheltuielile sunt reflectate in evidenta contabila si darile 
de seama financiare pe baza metodei calcularii anticipate.  
 Veniturile sunt recunoscute in momentul realizarii, iar cheltuielile in 
momentul angajarii. Aceasta procedura are ca scop compararea veniturilor 
cu cheltuielile efectuate in aceeasi perioada de gestiune. 
 La finele fiecarui an Banca efectueaza calculul venitului impozabil 
avand in vedere ca pe parcursul anului toate cheltuielile au fost incluse in 
conturile din clasa  5 a "Planului de conturi a evidentei contabile in banci si 
alte institutii financiare a Republicii Moldova"  deci inclusiv cheltuielile 
care nu sunt deductibile din punct de vedere fiscal. 
  
  

Profitul Bancii si repartizarea acestuia 
  
 Profitul Bancii este determinat ca diferenta intre veniturile totale 
inregistrate  si cheltuielile efectuate in aceeasi perioada de gestiune. 

 Profitul net este profitul ramas dupa deducerea din profitul brut a impozitului pe 
venit calculat potrivit Codului fiscal al RM si este inregistrat in contul 3504 "Profitul 
nedistribuit - anul curent". Dupa aprobarea bilantului contabil de catre  Adunarea 
Generala a Actionarilor este inregistrat in contul 3505 "Profit nedistribuit - anii 
anteriori". 
 Profitul este utilizat potrivit prevederilor legale in vigoare, respectiv a Legii 
privind societatile pe actiuni  nr.1134-XIII din 02.04.1997.  
 Decizia de repartizare a profitului in cursul anului se ia de  catre Consiliul Bancii, 



   
  
 

 

   
  

iar hotarirea de repartizare a profitului net anual se ia de catre Adunarea Generala a 
Actionarilor. 
 Profitul net al Bancii poate fi utilizat pentru: 
 - acoperirea pierderilor din anii precedenti; 
 -    formarea capitalului de rezerva; 
 -  plata recompenselor catre membrii Consiliului Bancii si ai Comisiei de cenzori; 
 -   investirea in dezvoltare; 
 -    plata dividendelor; 
 -   constituirea fondului de stimulare a salariatilor; 
 -   alte destinatii legale.  
 
 

Evidenta impozitului pe venit 
  
  
 Banca calculeaza si achita impozitul pe venit in rate trimestriale potrivit 
declaratiei depuse la inceputul anului, in concordanta cu prevederile Codului fiscal al 
Republicii Moldova. 
 Obligatiile privind impozitul pe profit se reflecta cu ajutorul contului 
2801”Datorii curente privind impozitul pe venit” si a contului 5991”Impozitul pe venit”. 
 Impozitarea se efectueaza conform Codului fiscal al RM  si Legii bugetului de 
stat pentru anul de gestiune. 
 Banca prezinta “Declaratia cu privire la impozitul pe venit a persoanei ce practica 
activitate de intreprinzator” la Inspectoratul Fiscal de Stat impreuna cu anexele privind 
calculul impozitului pe venit. 
 Impozitul pe venit retinut la sursa  de plata este calculat in conformitate cu 
“Instructiunea cu privire la retinerea impozitului pe venit la sursa de plata nr.14 din 19 
decembrie 2001” , emisa de Ministerul Finantelor al Republicii Moldova. 
 

Dari de seama financiare 
 
 Banca intocmeste si prezinta conform  Standardului National de Contabilitate  30 
"Dezvaluiri in rapoartele financiare ale bancilor si altor institutii financiare"  si cu 
normele BNM, darile de seama financiare, pe care le prezinta organelor abilitate, 
respectiv Banca Nationala a Moldovei, Inspectoratul Fiscal, Departamentul Analize 
Statistice si Sociologice al Republicii Moldova, Casa Nationala de Asigurari Sociale , 
Compania Nationala de Asigurari in Medicina, s.a..   
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