
Şedinţa de lucru a transportatorilor  

cu preşedintele Asociaţiei Băncilor  

şi factori de decizii ale unor bănci comerciale 

 

La 25 martie curent în sediul Asociaţiei AITA a avut loc şedinţa de lucru sub egida 

domnului Vladimir FLOREA - Preşedintele Asociaţiei AITA şi domnului Dumitru URSU - 

Preşedintele Asociaţiei Băncilor din Moldova.  

La această şedinţă au participat factori de decizii ale unor bănci comerciale din Moldova 

care creditează ramura de transport auto, precum şi conducătorii unor întreprinderi de transport 

rutier internaţional de mărfuri – membrii Asociaţiei AITA. 

Convocarea şedinţei în cauză a fost dictată conform planului de Măsuri anti-criză, aprobat 

la şedinţa transportatorilor rutieri din 5 martie curent. 

La deschiderea şedinţei domnii Florea şi Ursu au adus spre cunoştinţa participanţilor 

situaţia actuală din domeniul transportului auto internaţional de mărfuri şi situaţia pe piaţa 

bancar-financiară. S-a constatat, că declinul în sectorul transportului este de cca 35-50%, dar la 

băncile comerciale s-a majorat fondul de risc şi concomitent rezervele obligatorii cu 6%. 

Perioada de plată pentru serviciile de transport au crescut pînă la 90 zile, iar comenzile s-au 

micşorat. Pentru a avea o discuţie constructivă şi amabilă pentru ambele părţi, este necesar de 

ţinut cont de aceste realităţi. 



Transportatorii au expus următoarele doleanţe: 

- posibilitatea menţinerii de către băncile comerciale a ratei dobânzilor la creditele primite 

de transportatorii rutieri la nivelul negociat la momentul acordării lor;  

- posibilitatea reeşalonării şi restructurării de către băncile comerciale a plăţilor pentru 

creditele primite în dependenţă de istoriile de credite a clientului; 

- posibilitatea reeşalonării s-au de graţiere a creditelor pe un termen de la o lună pînă la şase 

luni; 

- neaplicarea amenzilor pentru neachitarea timp de o lună a creditelor; 

- la perfectarea dosarelor pentru credite overnight s-au în cazul reeşalonării creditelor 

primite anterior să nu fie solicitate de băncile comerciale pachetul deplin de documente, 

dacă agentul economic este ştiut de bancă şi el se deserveşte de mai mult timp avînd şi o 

istorie de credit corectă; 

- la evaluarea autocamioanelor noi procurate de la uzinele producătoare şi gajate băncilor 

de a nu micşora preţul gajului pînă la 50% din preţul autocamionului; 

- posibilitatea acordării creditelor pe termen lung (4-5 ani); 

- de a nu majora preţurile la serviciile pentru deservirea conturilor clienţilor; 

- au băncile comerciale un plan de măsuri anti-criză şi dacă da ce se prevede pentru ramura 

transport auto; 

  

Reprezentaţii băncilor comerciale au dat răspunsuri şi lămuriri la toate problemele expuse 

de transportatori, inclusiv faptul că: 

 

- scopul băncilor comerciale nu este de a pierde clienţii sau de a sechestra bunurile gajate, 

dar este spre o conlucrarea reciproc avantajoasă, gata pentru negocieri reieşind din situaţia 

reală a clientului la moment; 

- sunt de acord cu problemele expuse de transportatori şi sunt gata să examineze individual 

orice cerere a transportatorilor reieşind din necesitatea colaborării reciproc avantajoase, 

repartizând riscul pentru ambii parteneri; 

- reevaluarea creditului  pentru prorogarea lor conform Regulamentului BNM se consideră 

o nouă tranzacţie şi de aceea se solicită actele respective ca pentru un nou credit; 

- anularea penalităţilor este reglementată de Codul civil, dar la solicitarea clientului băncile 

comerciale vor examina individual orice cerere cu scopul de a o soluţiona; 

- recomandă transportatorilor să micşoreze activele fără scop lucrativ; 

- pentru a examina şi soluţiona probleme expuse de transportatori este necesar, ca fiecare 

client, odată cu depunerea cereri de reexaminare să prezinte un plan individual viabil de 

ieşire a întreprinderii din criza dată; 

- băncile nu dispun de resurse financiare pe termen lung, respectiv nu au posibilitatea de a 

acorda credite pe asemenea termen; 

- recomandă transportatorilor să asigure CASCO activele sale ceea ce nu este o cerinţă a 

băncilor, dar este benefic pentru ambele părţi în scopul minimizării riscurilor; 

- Asociaţia Băncilor, în comun cu băncile comerciale, sub egida Băncii Naţionale a 

Moldovei conlucrează în vederea optimizării cadrului legal ce reglementează piaţa 

financiară; 

 

A fost constatat faptul că Banca Naţională a Moldovei nu a delegat nici un reprezentant la 

această şedinţă. 

 

Şedinţa s-a petrecut într-o atmosferă constructivă şi binevenită pentru toţi participanţii.   

 


