
 

BCR Chisinau S.A. - Public 

 
Informaţia  

de ordin continuu privind evenimentele care influenţează emitentul 
(în corespundere cu prevederile art.123 din Legea nr.171/ 2012, Secţiunii 5  

din Capitolul II, pct.40-41 din Capitolul III al Regulamentului)  
 

I. Date generale privind emitentul de valori mobiliare 

1. Denumirea completă a emitentului: 
Banca Comercială Română Chişinău S.A. 

2. Emitentul de valori mobiliare reprezintă: 

  o bancă 

3. Sediul, nr. de telefon/fax, pagina web oficiala, e-mail:  

Sediul:             MD-2005, mun. Chişinău, str. A. Puşkin, nr.60/2;  
nr. de telefon: +373 (22) 85 20 00; +373 (22) 26 50 00  
nr. de fax:       +373 (22) 26 50 02; +373 (22) 85 20 02; 
pagina web:    www.bcr.md;  
e-mail:            office@bcr.md 

4. Informaţia referitor la publicarea informaţiei privind evenimentele şi acţiunile care influenţează sau 
pot influenţa activitatea emitentului sau preţul valorilor mobiliare ale acestuia (organul de presă 
prevăzut în statutul emitentului): 

Informația supusa dezvăluirii conform legislației se plasează pe pagina web a băncii, se 
publica in ziarul Capital Market (potrivit prevederilor Statutului) si să dezvăluie public prin 
intermediul Mecanismul oficial de stocare a informației in termenul stabilit de legislație. 

II. . Evenimente care influenţează activitatea emitentului  

20. Aprobarea de către emitent a Codului de guvernanţă corporativă şi a modificărilor operate la 
acesta (pct.28 subpct.21) din Regulament): 

a) organul de conducere al emitentului şi data când a fost aprobată hotărârea respectivă 

Consiliului de Supraveghere al BCR Chișinău S.A. din 23.11.2022 

b) descrierea modificărilor operate la Codul de guvernanţă corporativă: 
Revizuire anuala. 
Principala modificare consta in precizare referitor la: 
Tinerea Registrului deţinătorilor de valori mobiliare ale BCR Chisinau S.A. de 
catre Depozitarul Central unic al valorilor mobiliare; 
Publicarea informatiilor acţionarilor care deţin cel puţin 1% din acţiunile Băncii. 

c) informaţia privind data intrării în vigoare a Codului de guvernanţă corporativă sau a modificărilor 
operate 

Data intrării în vigoare – 07.12.2022 

d) sursele unde Codul de guvernanţă corporativă a emitentului este disponibil. 

Codul Guvernanta corporativă în Banca Comercială Română Chişinău S.A. este disponibil 
pentru public pe pagina web al bancii: https://www.bcr.md/ro/dezvaluire-informatii/informatie-
guvernanta 

III. Semnături 

Membrul Comitetului Executiv Natalia Codreanu                           ____________________ 

Contabilul-şef    Victoria Galben                                                  ____________________ 
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