
 

Nr.                  07/18.05.2020 
  

De la:   Manfred Wimmer, Presedinte al Consiliului de Supraveghere al BCR 
 

Catre:   Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  
 

Referitor la: Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere si Comitetului  
Executiv pentru exerciţiul financiar 2019 

  
 

Pentru: *Aprobarea de catre Adunarea generala ordinara a acţionarilor, conform 
prevederilor art. 11.2, lit. d) din Actul constitutiv al BCR SA si a art. 111, lit. d) din 
Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare  
* Informare cu privire la decesul dl. Brian O’Neill  

  
                                                                        NOTA 
A. 
1. Argumentatia si cadrul legal al propunerii  
 

Potrivit art. 11.2., lit. d) din Actul Constitutiv al BCR SA si a art. 111, lit. d) din Legea societatilor nr. 
31/1990, republicata, modificata si completata, Adunarea generala ordinara a acţionarilor, care are pe 
ordinea de zi aprobarea situatiilor financiare pentru exerciţiul financiar precedent si a documentelor 
aferente, trebuie sa analizeze pe baza prezentei documentatii si activitatea membrilor Consiliului de 
Supraveghere si a Comitetului Executiv si sa ia hotarari cu privire la descarcarea de gestiune a 
acestora pentru exerciţiul financiar precedent. 
 

In conformitate cu cerintele sus-mentionate, impreuna cu Situatiile financiare anuale pentru anul 2019: 
(i) individuale pentru BCR si (ii) consolidate pentru Grupul BCR intocmite  in conformitate cu 
Standardele Financiare Internationale de Raportare si raportul auditorilor financiari, urmatoarele 
documente au fost intocmite si inaintate Adunarii Generale Ordinare din 26.06.2020 pentru a fi 
analizate de catre actionari, fundamentand, impreuna cu situatiile financiare, evaluarea activitatii 
membrilor Consiliului de Supraveghere si a Comitetului Executiv in anul 2019: 

- Raportul individual si consolidat al Administratorilor pentru anul 2019, intocmit in conformitate 
cu Ordinul BNR 27/2010 cu modificarile si completarile ulterioare,  

- Raportul anual intocmit in conformitate cu Anexa 15 la Regulamentul ASF nr.5/2018; 
 

 

2. Evaluare anuala a membrilor Consiliului de supraveghere si a membrilor Comitetului 
Executiv 
 

In conformitate cu cerintele legale prevazute de Regulamentul Bancii Nationale nr. 5/2013, Ghidul 
Autoritatii Bancare Europene/2012/06 si Legea Societatilor nr. 31/1990, transpuse in Regulamentele 
Interne ale BCR, a fost realizata re-evaluarea adecvarii anuale a membrilor Consiliului de 
Supraveghere si a Comitetului executiv pentru anul 2019 avandu-se in vedere următoarele aspecte:  
 

- Structura, dimensiunea, componenţa şi performanța colectivă a Consiliului de Supraveghere si 
a Comitetului Executiv; 

- Adecvarea membrilor Consiliului de Supraveghere si a membrilor Comitetului Executiv, inclusiv 
cunoştinţele, abilităţile şi experiența fiecărui membru, respectiv a Consiliului de Supraveghere si 
a Comitetului Executiv, ca şi organe colective. 

 

Concluziile Comitetului de Nominalizare au fost urmatoarele:  
 

A. Consiliul de Supraveghere 
- Având în vedere structura și dimensiunea generală a Băncii, există o reprezentare suficientă la 

nivelul Băncii în cadrul Consiliului de Supraveghere, menționând că 1 poziție în cadrul 
Consiliului de Supraveghere este vacantă. 



 

- Toate domeniile profesionale necesare sunt acoperite de componența actuală a Consiliului de 
Supraveghere și există o diversitate suficientă de experiență; 

- Evaluarea generală medie a performanței colective a Consiliului de Supraveghere, evaluată de 
membrii Consiliului de Supraveghere este de 3,88 din 4; 

- Toți membrii Consiliului de Supraveghere satisfac criteriile de competență și onorabilitate pentru 
deținerea funcției de membru al Consiliului de Supraveghere din perspectiva cunoștințelor, 
abilităților și experienței; 

- Toți membrii Consiliului de Supraveghere se încadrează în pozițiile lor din perspectiva cerințelor 
de reputație; 

- Nu există conflicte de interese curente/potențiale și/sau incompatibilități aduse în atenția Băncii, 
având legătură cu membrii Consiliului de Supraveghere;  

- Membrii Consiliului de Supraveghere respectă cerința minimă de angajament privind timpul, 
precum și cerințele privind numărul de mandate la care au dreptul; 

- A fost realizată o analiză a fiecărui membru al Consiliului de Supraveghere, în conformitate cu 
criteriile de independență menționate în Politica de nominalizare, iar concluzia a fost că 3 
membri ai Consiliului de Supraveghere îndeplinesc criteriile solicitate, respectiv dna Hildegard 
Gacek, dna Elisabeth Krainer Senger - Weiss și dna Daniela Nemoianu.  

- În consecință, Consiliul de Supraveghere are un număr suficient de membri independenți și 
toate comitetele Consiliului de Supraveghere sunt organizate în conformitate cu cerințele de 
reglementare aplicabile, inclusiv liniile directoare ale Autoritatii Bancare Europene. 

 

Documentatia privind evaluarea anuala a membrilor Consiliului de supraveghere este anexata 
prezentei note (Anexa 1). 
 

B. Comitetul Executiv 
- Avand in vedere structura generala si dimensiunea bancii, exista suficienta reprezentare la 

nivelul bancii in cadrul Comitetului Executiv;  
- Toate ariile profesionale necesare sunt acoperite de compozitia curenta a Comitetului Executiv 

si exista suficienta diversitate de experienta;  
- Media scorului total pentru performanta colectiva a Comitetului Executiv, asa cum a fost 

evaluata de Comitetul de Nominalizare este 3.80 din 4; 
- Toti membrii Comitetului Executiv sunt considerati a fi adecvati pentru detinerea pozitiilor de 

membri ai Comitetului Executiv din perspectiva cunostintelor si a experientei;  
- Toti membrii Comitetului Executiv sunt considerati a fi adecvati pentru pentru detinerea pozitiilor 

de membri ai Comitetului Executiv din perspectiva cerintelor de reputatie;  
- Nu exista prezente si/sau potentiale conflicte de interese si / sau incompatibilitati aduse la 

cunostinta bancii in ceea ce ii priveste pe membrii Comitetului Executiv;  
Membrii Comitetului Executiv indeplinesc cerinta de timp minim alocat precum si cerintele privind 
numarul de mandate detinute.  

Documentatia privind evaluarea anuala a membrilor Comitetului Executiv a fost analizata de Comitetul 
de Nominalizare si aprobata de Consiliul de Supraveghere in data de 27.03.2019. 

 

3. Componenta Consiliului de Supraveghere si Comitetului Executiv al BCR in perioada 
01.01.2019 – 31.12.2019 
 
 

In cursul exerciţiului financiar 2019, componenţa Consiliului de Supraveghere al BCR SA a fost 
urmatoarea: 
 

Numele si prenumele Perioada 
Manfred Wimmer   01.01 – 31.12.2019 
Andreas Treichl 01.01 – 31.12.2019 
Gernot Mittendorfer  01.01 – 31.06.2019 
Brian O’Neill 01.01 – 19.12. 2019 
Hildegard Gacek 01.01 – 31.12.2019 
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Comitetul de Nominalizare si Consiliul de Supraveghere – Nr. 1/06.03.2020

De la: Manfred Wimmer, Presedinte Consiliul de Supraveghere BCR

Catre: Comitetul de Nominalizare si Consiliul de Supraveghere BCR

Ref.: Evaluarea anuala a membrilor Consiliului de Supraveghere

Pentru: In conformitate cu art. 2.3.2 din Regulamentul de Organizare si Functionare a Comitetului
de Nominalizare

NOTA

1. Cadrul juridic/normativ al propunerii si argumentarea

1.1. Cadrul juridic/normativ

Procesul anual de evaluare a adecvarii Consiliului de Supraveghere este reglementat de urmatoarele
prevederi importante ale cadrului juridic si normativ, alaturi de reglementarile interne ale BCR:

 Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de Nominalizare prevede atributiile
si responsabilitatile aferente acestui proces, printre care art. 2.3.2 releveaza cadrul general
dupa cum urmeaza;
“(iii) evalueaza, cel putin anual, structura, dimensiunea, componenta si performanta colectiva
a Comitetului Executiv si Consiliului de Supraveghere si face recomandari Consiliului de
Supraveghere cu privire la eventuale modificari;
(iv) evalueaza, cel putin anual, cunostintele, abilitatile si experienta fiecarui membru al
Comitetului Executiv si Consiliului de Supraveghere, si a Comitetului Executiv si Consiliului de
Supraveghere in mod colectiv, si raporteaza in mod corespunzator Consiliului de
Supraveghere;

 Prevederilor Politicii de nominalizare si evaluare a adecvarii aferenta organului de conducere
din cadrul BCR (denumita in continuare “Politica de Nominalizare”) care mentioneaza:
Art. 3.1.1. “Membrii Organului de Conducere trebuie sa indeplineasca in permanenta cerintele
de adecvare la nivel individual, iar Banca trebuie sa evalueze sau sa reevalueze adecvarea
acestora, indeosebi:

a) atunci cand solicita autorizare pentru desfasurarea activitatii;
b) atunci cand apar modificari importante in componenta Organului de Conducere,
c) in mod continuu pentru a stabili situatiile in care ar trebui efectuata reevaluarea”.

 Prevederile Procedurii privind evaluarea adecvarii membrilor Organului de Conducere BCR
raportata la adecvarea continua aferenta responsbilitatilor functiei/rolului acestora si criteriilor
evaluate (cunostinte, abilitati, experienta teoretica si profesionala, reputatie si onestitate si
integritate si guvernanta adecvate).

“In acest sens, se va efectua un flux procedural anual de reevaluare a adecvarii pana la
sfarsitul lunii aprilie, pentru anul precedent”.

 Prevederile Regulamentului Nr. 5/2013 al Bancii Nationale a Romaniei (“BNR”) care se
regasesc in reglementarile interne mentionate anterior;

 Liniile directoare comune ale ESMA & EBA/GL/2017/12 privind evaluarea adecvarii membrilor
organului de conducere si a persoanelor care detin functii-cheie conform Directivei
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2013/36/UE si Directivei 2014/65/UE.

 Preverile legale ale Legii 29/2015 de modificare a prevederilor OUG 99/2006 privind institutiile
de credit si adecvarea capitalului cu privire la regulile de cumulare a mandatelor pentru
membrii organului de conducere al unei institutii de credit relevante. In mod specific, acesti
membri nu se pot regasi decat in una din urmatoarele situatii:

(a) Exercita un mandat pentru o functie executiva, concomitent cu doua mandate pentru functii
neexecutive (mandatele neexecutive din cadrul unui Grup sunt considerate ca fiind un singur
mandat);

(b) Exercita concomitent patru mandate pentru functii neexecutive.

 Prevederile Legii romane a societatilor comerciale Nr. 31/1990, republicata si ulterior
modificata (“Legea societatilor comerciale”)

1.2. Evaluarea anuala a Consiliului de Supraveghere si a membrilor Consiliului de Supraveghere

Avand in vedere prevederile legale mentionate anterior si reglementarile interne conexe ale BCR, Comitetul
de Nominalizare trebuie sa analizeze, evalueze si sa inainteze Consiliului de Supraveghere rezultatele
analizei efectuate si recomandarile sale cu privire la urmatoarele aspecte:

a) structura, dimensiunea, componenta si performanta colectiva a Consiliului de Supraveghere;
si

b) adecvarea membrilor Consiliului de Supraveghere, inclusiv cunostintele, abilitatile si experienta
adecvate ale fiecarui membru, respectiv ale Consiliului de Supraveghere ca organ colectiv;

In acest scop, a fost initiat un proces de reevaluare a membrilor Consiliului de Supraveghere, analiza vizand
verificarea posibilitatii ca membrii sa isi mentina statutul de adecvat, tinandu-se cont de evenimentele
semnificative care au avut loc de la momentul aprobarii BNR.

Cat priveste procesul de evaluare, Politica de Nominalizare prevede:
 rolurile si responsabilitatile fiecarei entitati si organ corporativ in cadrul procesului de

evaluare/reevaluare a adecvarii aplicabile membrilor Consiliului de Supraveghere, si
 procesul de evaluare/reevaluare a adecvarii, criteriile care trebuie evaluate/reevaluate (de ex.

criteriile de reputatie si experienta), precum si etapele din cadrul procesului.

2. Evaluarea structurii, dimensiunii, componentei si performantei colective a Consiliului de
Supraveghere

Cu exceptia obligatiei ca fiecare membru al Consiliului de Supraveghere sa indeplineasca permanent
cerintele de adecvare, fiecare institutie de credit trebuie sa se asigure ca Consiliul de Supraveghere
functioneaza, in integralitatea sa, in mod corespunzator.

In acest scop, structura, dimensiunea, componenta si performanta colectiva a Consiliului de Supraveghere
trebuie evaluate periodic.

2.1. Dimensiunea si componenta actuala

A. Date generale

Banca este administrata intr-un sistem dualist (mai precis, Comitetul Executiv functioneaza sub
supravegherea Consiliului de Supraveghere) care asigura separarea functiilor de conducere si
supraveghere.
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In temeiul art. 17.2 din Actul Constitutiv al BCR, Consiliul de Supraveghere este alcatuit din minim cinci (5)
membri si maxim noua (9) membri numiti de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) pentru un
mandat de maxim trei ani; structura aprobata in prezent de AGOA la 24 aprilie 2019 cuprinde 7 membri.

Pe parcursul anului 2019, au avut loc urmatoarele modificari in structura Consiliului de Supraveghere:

 AGOA din 24 aprilie 2019 a aprobat, de asemenea, numirea dnei Daniela Camelia Nemoianu
Istocescu ca membru al Consiliului de Supraveghere. Dna Nemoianu si-a preluat functia in urma
primirii aprobarii BNR, in data de 12 iulie 2019;

 Dl Gernot Mittendorfer a demisionat din functia de membru al Consiliului de Supraveghere
incepand cu 30.06.2019;

 Dl Andreas Treichl a demisionat din functia de vicepresedinte al Consiliului de Supraveghere
incepand cu 31.12.2019;

 AGOA din 2 septembrie 2019 a aprobat numirea dnei Alexandra Habeler-Drabek si a dlui Bernhard
Spalt ca membri ai Consiliului de Supraveghere. Ambii membri si-au preluat functiile in urma primirii
aprobarii BNR, in data de 21 februarie 2020, respectiv 26 februarie 2020.

 BCR a fost notificata in data de 20 decembrie 2019 cu privire la decesul dlui Brian O’Neill.

Avand in vedere demisiile domnilor Mittendorfer si Treichl, precum si decesul dlui O’Neill, prezenta nota nu
include evaluarea acestora.

Actuala componenta a Consiliului de Supraveghere si a comitetelor sale consultative subordonate este
prezentata in Anexa 1.

Avand in vedere structura si dimensiunea generala a Bancii, se poate considera ca exista o reprezentare
suficienta la nivelul Bancii in cadrul Consiliului de Supraveghere, constatandu-se ca 1 functie din cadrul
Consiliului de Supraveghere este vacanta. De remarcat faptul ca Comitetul de Nominalizare se afla in
proces de identificare a unui candidat pentru aceasta functie, numirea acestuia fiind preconizate a fi
transmisa spre aprobare in AGOA din data 27 aprilie 2020.

B. Comitetele Consiliului de Supraveghere
Structura comitetelor actualmente in vigoare este prezentata in Anexa 1.

C. Cerinte speciale pentru Consiliul de Supraveghere si Comitetele acestuia
 Consiliul de Supraveghere trebuie sa cuprinda un numar suficient de membri independenti, care
sa fie stabiliti, printre altele, pe baza principiului proportionalitatii. In urma procesului de reevaluare
individuala, s-a constatat ca dna Hildegard Gacek, dna Elisabeth Krainer Senger Weiss si dna
Daniela Camelia Nemoianu Istocescu, membri ai Consiliului de Supraveghere, au indeplinit
criteriile de independenta, reprezentand 43% din membrii Consiliului de Supraveghere.

 Comitetele Consiliului de Supraveghere (Comitetul de Audit, Comitetul de Nominalizare, Comitetul
de Risc si Conformitate, precum si Comitetul de Remunerare trebuie sa includa o majoritate de membri
independenti, inclusiv Presedintele. In urma evaluarii realizate in cazul fiecarui comitet al Consiliului de
Supraveghere, s-a constatat ca toate comitetele includ o majoritate de membri independenti. Dupa
decesul dlui Brian O’Neill, se impune numirea a noi presedinti pentru Comitetul de Audit si
Comitetul de Remunerare. Acest proces este in curs de desfasurare, noua structura fiind
definitivata pana la sfarsitul lunii martie 2020.
 Presedintele Comitetului de Audit trebuie sa detina cunostinte si experienta de specialitate pentru
implementarea principiilor contabile si a proceselor de control intern; cel putin un membru al Comitetului
de Audit trebuie sa posede experienta relevanta in implementarea principiilor contabile sau a auditului
financiar In urma evaluarii efectuate in cazul Comitetului de Audit, s-a constatat ca membrii actuali ai
comitetului detin experienta relevanta anterior mentionata. Data fiind vacantarea pozitiei de
Presedinte, in urma decesului dlui O’Neill, procedura de aprobare a dnei Daniela Nemoianu
pentru aceasta functie este in prezent in desfasurare, nominalizarea acesteia indeplinind
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cerintele de cunostinte si experienta de specialitate pentru aceasta functie;

 Membrii Comitetului de Audit, in ansamblu, trebuie sa detina experienta practica recenta si
relevanta pe pietele financiare sau trebuie sa fi obtinut, in activitatile anterioare, suficienta experienta
profesionala legata in mod direct de activitatea de pe pietele financiare. In urma evaluarii efectuate
in cazul Comitetului de Audit, s-a constatat ca membrii actuali ai comitetului detin experienta
relevanta anterior mentionata.
 Membrii Comitetului de Risc si Conformitate trebuie sa detina, atat la nivel individual, cat si colectiv,
cunostinte, abilitati/competente si cunostinte de specialitate adecvate care sa le permita sa inteleaga
si sa monitorizeze pe deplin strategia de administrare a riscului, practici de control si apetitul la risc al
institutiei de credit. In urma evaluarii efectuate in cazul Comitetului de Risc si Conformitate, a
rezultat ca toti membrii comitetului detin experienta relevanta anterior mentionata.
 Membrii Comitetului de Nominalizare trebuie sa detina, atat la nivel individual, cat si colectiv,
cunostinte, abilitati si competente adecvate privind procesul de selectie si cerintele de adecvare,
precum si activitatea bancii pentru a putea evalua structura corespunzatoare a Organului de
Conducere, inclusiv recomandarea de candidati care sa ocupe posturile vacante de la nivelul organului
de conducere. In urma evaluarii Comitetului de Nominalizare, s-a constatat ca toti membrii
comitetului detin experienta relevanta anterior mentionata.
 Membrii Comitetului de Remunerare trebuie sa detina, atat la nivel individual, cat si colectiv,
cunostinte, competente si experienta profesionala adecvate cu privire la politicile si practicile de
remunerare, activitatile de administrare si control al riscului, mai precis in ceea ce priveste mecanismul
de aliniere a structurii de remunerare la profilurile de risc si capital ale institutiilor de credit. In urma
evaluarii efectuate in cazul Comitetului de Remunerare, s-a constatat ca membrii comitetului au
detinut experienta relevanta anterior mentionata pe parcursul perioadei de evaluare.

2.2. Experienta

Membrii Consiliului de Supraveghere asigura o experienta vasta, cuprinzand urmatoarele domenii:

 piete financiare si bancare;
 cadru de reglementare si cerinte normative;
 planificare strategica si intelegerea strategiei de afaceri a unei institutii de credit sau a unui

plan de afaceri si realizarea acestora;
 administrarea riscului;
 contabilitate si audit;
 evaluarea eficientei acordurilor unei institutii de credit, crearea si asigurarea unei guvernante

eficiente, monitorizare si controale si
 interpretarea informatiilor financiare ale unei institutii de credit, identificarea unor probleme-

cheie in baza acestor informatii si a unor controale si masuri adecvate.

Nivelul si domeniul experientei si calificarii sunt reflectate in CV-urile prezentate de fiecare membru al
Consiliului de Supraveghere, precum si in formarea continua si dezvoltarea profesionala a membrilor
Consiliului de Supraveghere.

Totii membrii Consiliului de Supraveghere au experienta profesionala relevanta si indelungata in sectorul
financiar (intre 14 si 38 de ani de experienta in institutii de credit de top), inclusiv functii in conducerea
superioara, cu realizari semnificative in activitatea lor.

Toti membrii Consiliului de Supraveghere au participat la diverse programe de formare, in scopul
imbunatatirii propriilor abilitati si indeplinirii in mod constant a cerintelor specifice relevante asociate
functiilor acestora.

In consecinta, se poate observa ca toate domeniile profesionale necesare sunt acoperite de actuala
componenta a Consiliului de Supraveghere si ca exista o diversitate suficienta de experienta.

2.3. Performanta colectiva
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In vederea evaluarii performantei colective a Consiliului de Supraveghere, fiecare membru al Consiliului de
Supraveghere a completat, la cerere, un Chestionar de Evaluare cu privire la activitatea Consiliului de
Supraveghere, impartit in diverse tipuri de activitati, si a evaluat activitatile respective pe o scara de la 1 la
4, conform Chestionarelor de autoevaluare incluse in Anexa 5 atasata prezentului documentului.

In urma acestei actiuni, media generala a performantei colective a Consiliului de Supraveghere, conform
evaluarii efectuate de membrii CS, este 3,88 din 4.

3. Reevaluarea anuala a adecvarii membrilor Consiliului de Supraveghere

In vederea efectuarii reevaluarii anuale a adecvarii fiecarui membru al Consiliului de Supraveghere, s-au
luat in considerare criteriile, instrumentele, mecanismele mentionate in Politica de Nominalizare aferenta
Organului de Conducere si Persoanelor care detin functii-cheie in cadrul BCR.

In acest sens, s-au furnizat urmatoarele documente, in raport cu fiecare membru al Consiliului de
Supraveghere:

 Declaratie de Competenta si Onorabilitate;

 CV actualizat;

 Opinie privind riscul reputational;

Toate documentele sus-mentionate sunt incluse in prezentul document la Anexa 6.

3.1. Experienta

In temeiul informatiilor puse la dispozitie de fiecare membru al Consiliului de Supraveghere in baza
Declaratiei relevante de Competenta si Onorabilitate si CV-urilor membrilor, si luand in considerare atat
cunostintele teoretice dobandite prin educatie si formare, cat si experienta practica relevanta, mai precis
competentele manageriale dobandite in functiile detinute anterior, se considera ca toti membrii Consiliului
de Supraveghere indeplinesc cerintele de competenta si onorabilitate in vederea ocuparii functiilor de
membri ai Consiliului de Supraveghere.

3.2. Reputatia

In ceea ce priveste criteriile de reputatie, Directia de Conformitate a BCR a efectuat verificarile necesare si
a emis pentru fiecare membru opinia de risc reputational, declarandu-i compatibili cu functia de membru al
Consiliului de Supraveghere, din perspectiva cerintelor de reputatie incluse in Tabelele B.

3.3. Criterii de guvernanta: Conflicte de interese. Incompatibilitati.

In conformitate cu informatiile furnizate de fiecare membru al Consiliului de Supraveghere, nu exista
conflicte de interese si/sau incompatibilitati, actuale si/sau potentiale, care nu au fost aduse la cunostinta
Bancii. Conflictele de interes sunt monitorizate la nivelul Bancii prin functia de Conformitate. In acest scop,
se considera ca toti membrii actuali ai Consiliului de Supraveghere indeplinesc criteriile relevante de
guvernanta.

3.4. Alocarea timpului

3.4.1. Cerinte privind alocarea unui timp minim

Conform Politicii de Nominalizare, timpul minim necesar si prevazut a fi alocat de fiecare membru al
Consiliului de Supraveghere este de 70% din adunarile ordinare ale Consiliului de Supraveghere/an;
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In 2019, Consiliul de Supraveghere a convocat 42 de sedinte, dintre care 5 adunari ordinare si 37 sedinte
speciale (decizii luate prin intermediul aplicatiei Brainloop/procedurii per rollam).

Participarea la sedintele Consiliului de Supraveghere din perioada sus-mentionata este evidentiata in
continuare, o situatie detaliata fiind relevata la Anexa 2:

- Dl Manfred Wimmer a participat la 100% din numarul total al sedintelor;
- Dl Andreas Treichl a participat la 88,10% din numarul total al sedintelor;
- Dl Gernot Mittendorfer a participat la 33,33% din numarul total al sedintelor (a demisionat la

30.06.2019);
- Dl Brian O’Neill a participat la 7,14% din numarul total al sedintelor;
- Dna Hildegard Gacek a participat la 95,24% din numarul total al sedintelor;
- Dna Elisabeth Krainer Senger Weiss a participat la 92,86% din numarul total al sedintelor;
- Dna Daniela Camelia Nemoianu – Istocescu a participat la 50% din numarul total al sedintelor

(mandat initiat la 12.07.2019);

In plus, membrii CS care au detinut functii in comitetele subordonate Consiliului de Supraveghere au
participat, de asemenea, la sedintele acestor comitete. Comitetele subordonate Consiliului de
Supraveghere s-au intrunit dupa cum urmeaza: Comitetul de Audit – 8 sedinte, Comitetul de Risc si
Conformitate – 31 de sedinte, Comitetul de Nominalizare – 7 sedinte, Comitetul de Remunerare – 7 sedinte.

3.4.2. Cerinte privind detinerea de mandate in alte companii
Conform alineatelor 21 - 23 ale articolului 1081 din OUG nr. 99/2006 transpuse in Politica de Nominalizare,
membrii CS nu se pot regasi decat in una din urmatoarele situatii:

a) exercitarea unui mandat intr-o functie executiva, concomitent cu doua mandate in functii
neexecutive);
b) exercitarea concomitenta a patru mandate in functii neexecutive.

Urmatoarele sunt interpretate ca fiind un singur mandat:
a) mandate in functii executive sau neexecutive detinute in cadrul aceluiasi grup;
b) mandate in functii executive sau neexecutive detinute in cadrul institutiilor de credit si societatilor
de investitii care sunt membre ale aceluiasi sistem institutional de protectie, in temeiul conditiilor
de la art. 113 alin. (7) din cadrul Regulamentului UE nr. 575/2013;
c) mandate pentru functii executive sau neexecutive detinute in cadrul institutiilor financiare sau
nefinanciare, in cadrul carora institutia de credit detine un interes limitat.

De asemenea, in baza prevederilor Legii societatilor comerciale, o persoana nu poate detine in acelasi timp
mai mult de 5 mandate de director si/sau membru al Consiliului de Supraveghere in societati pe actiuni cu
sediul in Romania.

Prevederile de mai sus nu se refera la mandatele detinute in organizatii sau entitati care nu desfasoara
activitati preponderent comerciale.

Mandatele detinute de membrii Consiliului de Supraveghere (inclusiv BCR) sunt evidentiate in
continuare, o situatie detaliata fiind prezentata la Anexa 3:

- Dl Manfred Wimmer detine 4 mandate de membru neexecutiv in cadrul Erste Group (calculate
ca 1 mandat, conform Legii nr. 29/2015);

- Dna Hildegard Gacek detine 1 mandat de membru neexecutiv in cadrul Erste Group;

- Dna Elisabeth Krainer Senger Weiss detine 2 mandate de membru neexecutiv in cadrul Erste
Group (calculate ca 1 mandat, conform Legii nr. 29/2015), 2 mandate de membru neexecutiv in
cadrul Gebruder Weiss Group si o functie executiva in cadrul Krainer Senger-Weiss
Rechtsanwalts GmbH (calculate ca 1 mandat executiv, conform Legii nr. 29/2015).

- Dna Daniela Camelia Nemoianu Istocescu detine 1 mandat de membru neexecutiv in cadrul
Erste Group (calculat ca 1 mandat, conform Legii nr. 29/2015), 1 mandat de membru neexecutiv
in cadrul Holde Agri Invest SA si o 1 functie executiva in cadrul Cabinetului de Avocatura
Nemoianu.

Avand in vedere urmatoarele aspecte:
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- Informatiile furnizate de catre fiecare membru al Consiliului de Supraveghere in baza
Declaratiilor de Competenta si Onorabilitate si

- Prevederile Legii nr. 29/2015,

Putem concluziona ca toti membrii Consiliului de Supraveghere respecta cerintele privind numarul de
mandate la care au dreptul, in temeiul Legii nr. 29/2015 care completeaza OUG nr. 99/2006, cu privire la
institutiile de credit si adecvarea capitalului.

3.5. Independenta si gandirea independenta

3.5.1 Independenta membrilor Consiliului de Supraveghere
Cerintele de independenta aferente membrilor Consiliului de Supraveghere sunt prevazute in Politica de
Nominalizare si sunt conforme cu prevederile Regulamentului BNR nr. 5/2013, Legea societatilor
comerciale, Liniile directoare comune ale ESMA si EBA privind evaluarea adecvarii membrilor Organului
de Conducere si a persoanelor care detin functii-cheie.

In urma analizei efectuate in cazul fiecarui membru al CS, in temeiul criteriilor de independenta mentionate
in Politica de Nominalizare, putem conchide urmatoarele:

Nume/Nivel de independenta Nivel 1 de independenta Nivel 2 de
independenta

Manfred Wimmer - Presedinte Non-independent Non-independent
Hildegard Gacek - membru Independent Independent
Elisabeth Krainer Senger Weiss - membru Independent Independent
Daniela Camelia Nemoianu Istocescu -
membru

Independent Independent

Analiza detaliata este prezentata la Anexa 4.

3.5.2 Gandirea independenta
Liniile directoare comune ale ESMA si EBA privind evaluarea adecvarii membrilor Organului de Conducere
si persoanelor care detin functii-cheie – transpuse in Politica de Nominalizare a BCR – impun ca membrii
Organului de Conducere sa aiba o gandire independenta.
In baza informatiilor furnizate de fiecare membru al Consiliului de Supraveghere in Declaratia de
Competenta si Onorabilitate si in Chestionarul de autoevaluare al Consiliului de Supraveghere, putem
conchide ca toti membrii actioneaza cu o gandire independenta.

4. Propuneri

In contextul celor de mai sus, propunerea de analizare a informatiilor anterior mentionate este transmisa
Comitetului de Nominalizare, iar propunerile si concluziile referitoare la urmatoarele aspecte sunt transmise
Consiliului de Supraveghere:

a) structura, dimensiunea, componenta si performanta colectiva a Consiliului de
Supraveghere pe baza informatiilor prezentate in actuala nota;

b) reevaluarea anuala a adecvarii membrilor Consiliului de Supraveghere, pe baza criteriilor
furnizate de Politica de Nominalizare, documentelor relvante, informatiilor si probelor
prezentate in actuala nota si tabelele anexate.

Presedinte Consiliul de Supraveghere,

Manfred Wimmer
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Anexa 1

Structura Consiliului de Supraveghere si a comitetelor subordonate pe parcursul anului 2019

I. Consiliul de Supraveghere

1.01-30.06.2019 1.07-11.07.2019 12.07-19.12.2019 20.12-31.12.2019

Manfred Wimmer – presedinte
Andreas Treichl – vicepresedinte
Gernot Mittendorfer* – membru
Brian O’Neill - membru
Hildegard Gacek – membru
Elisabeth Krainer Senger Weiss
– membru
Pozitie vacanta - membru

Manfred Wimmer – presedinte
Andreas Treichl – vicepresedinte
Brian O’Neill - membru
Hildegard Gacek – membru
Elisabeth Krainer Senger Weiss
– membru
Pozitie vacanta - membru
Pozitie vacanta - membru

Manfred Wimmer – presedinte
Andreas Treichl – vicepresedinte
Brian O’Neill*** - membru
Hildegard Gacek – membru
Elisabeth Krainer Senger Weiss
– membru
Nemoianu Istocescu Daniela
Camelia – membru
Pozitie vacanta - membru

Manfred Wimmer – presedinte
Andreas Treichl** –
vicepresedinte
Hildegard Gacek – membru
Elisabeth Krainer Senger
Weiss – membru
Nemoianu Istocescu Daniela
Camelia – membru
Pozitie vacanta - membru

Pozitie vacanta - membru

*Dl Gernot Mittendorfer a demisionat din functia de membru al Consiliului de Supraveghere incepand cu
30.06.2019
**Dl Andreas Treichl a demisionat din functia de vicepresedinte al Consiliului de Supraveghere incepand
cu 31.12.2019;
***BCR a fost notificata la 20 decembrie 2019 cu privire la decesul dlui Brian O’Neill.

II. Comitetele Consiliului de Supraveghere

Comitetul de Audit
1.01-30.06.2019 1.07-18.09.2019 19.09-19.12.2019 20.12-31.12.2019
Brian O’Neill – Presedinte
Gernot Mittendorfer –
Vicepresedinte
Hildegard Gacek – Membru
Manfred Wimmer – Membru
supleant

Brian O’Neill – Presedinte
Pozitie vacanta – Vicepresedinte
Hildegard Gacek – Membru
Manfred Wimmer – Membru
supleant

Brian O’Neill – Presedinte
Daniela Camelia Nemoianu
Istocescu – Vicepresedinte
Hildegard Gacek – Membru
Manfred Wimmer – Membru
supleant

Pozitie vacanta – Presedinte
Daniela Camelia Nemoianu
Istocescu – Vicepresedinte
Hildegard Gacek – Membru
Manfred Wimmer – Membru
supleant

Comitetul de Risc si Conformitate
1.01-30.06.2019 1.07-18.09.2019 19.09- 31.12.2019
Hildegard Gacek - Presedinte
Gernot Mittendorfer - Vicepresedinte
Elisabeth Krainer Senger-Weiss - membru
Manfred Wimmer – membru supleant

Hildegard Gacek - Presedinte
Pozitie vacanta - Vicepresedinte
Elisabeth Krainer Senger-Weiss - membru
Manfred Wimmer – membru supleant

Hildegard Gacek - Presedinte
Manfred Wimmer - Vicepresedinte
Elisabeth Krainer Senger-Weiss - membru
Pozitie vacanta – membru supleant

Comitetul de Remunerare
1.01-19.12.2019 20.12-31.12.2019
Brian O’Neill – Presedinte;
Andreas Treichl - Vicepresedinte;
Elisabeth Krainer Senger-Weiss – membru;
Manfred Wimmer – replacement membru supleant;

Pozitie vacanta – Presedinte;
Andreas Treichl - Vicepresedinte;
Elisabeth Krainer Senger-Weiss – membru;
Manfred Wimmer – membru supleant;
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Comitetul de Nominalizare
1.01-31.12.2019
Mr. Elisabeth Krainer Senger-Weiss – Presedinte;
Mr. Andreas Treichl - Vicepresedinte;
Mrs. Hildegard Gacek – membru;
Mr. Manfred Wimmer – membru supleant
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Anexa 2

PARTICIPAREA LA SEDINTELE CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE DIN 2019

Membru in
Consiliul de

Supraveghere

Participarea la sedintele
Consiliului de

Supraveghere –
prezenta fizica (numar)

Participarea la
sedintele Consiliului

de Supraveghere
convocate prin alte

mijloace de
comunicare la

distanta (numar)

Participarea la sedintele
Consiliului de

Supraveghere (procentaj
%)

Manfred
Wimmer

5 37 100%

Andreas Treichl 0 37 88.10%

Gernot
Mittendorfer

1 13 33.33%

Hildegard Gacek 5 35 95.24%

Brian O’Neill 1 2 7.14%

Elisabeth
Krainer Senger-
Weiss

5 34 92.86%

Daniela Camelia
Nemoianu
istocescu

2 19 50%

 Dna Nemoianu si-a preluat functia in urma primirii aprobarii BNR, la 12 iulie 2019;
 Dl. Gernot Mittendorfer a demisionat din functia de membru al Consiliului de Supraveghere

incepand cu 30.06.2019;
 BCR a fost notificata la 20 decembrie 2019 cu privire la decesul dlui Brian O’Neill.
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Anexa 3
APARTENENTA MEMBRILOR CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE LA ORGANELE DE CONDUCERE
ALE ALTOR COMPANII

Nume si pozitie
in Consiliul de
Supraveghere
BCR

Apartenenta la alte organe administrative, de management sau de supraveghere din companii/parteneriate

Numele companiei/parteneriatului aferent Pozitia detinuta

Manfred
Wimmer -

Presedinte

Erste Bank Hungary Zrt Presedinte Consiliul de Supraveghere

DIE ERSTE österreichische Spar-Casse Privatstiftung
Vicepresedinte Consiliul de
Supraveghere

Salzburger Sparkasse Bank AG Membru Consiliul de Supraveghere

Nume si pozitie
in Consiliul de
Supraveghere
BCR

Apartenenta la alte organe administrative, de management sau de supraveghere din companii/parteneriate

Numele companiei/parteneriatului aferent Pozitia detinuta

Hildegard
Gacek -

Membru
-

Nume si pozitie
in Consiliul de
Supraveghere
BCR

Apartenenta la alte organe administrative, de management sau de supraveghere din companii/parteneriate

Numele companiei/parteneriatului aferent Pozitia detinuta

Elisabeth
Krainer Senger
Weiss -
Member

Krainer Senger-Weiss Rechtsanwalts GmbH Partener

Erste Group Bank AG Membru Consiliul de Supraveghere

Gebruder Weiss Holding AG
Vicepresedinte Consiliului de
Supraveghere

Gebruder Weiss GmbH
Vicepresedinte Consiliului de
Supraveghere

GW Immobilien Gmbh Director Executiv

Krainer & Co. Immobilienverwaltungs Director Executiv

Nume si pozitie
in Consiliul de
Supraveghere
BCR

Apartenenta la alte organe administrative, de management sau de supraveghere din companii/parteneriate

Numele companiei/parteneriatului aferent Pozitia detinuta

Daniela
Camelia
Nemoianu
Istocescu

Cabinet de Avocatura Nemoianu Avocat

Firma de avocatura Todor, Istocescu & Vintila SCA Consultant

Camera de Comert Americana in Romania Membru Consiliul Director

Teach for Romania Membru Consiliul Director

Consiliul Consultativ pentru Securitate in Strainatate, Ambasada SUA in
Romania (non-profit)

Copresedinte, mandat pro bono

Holde Agri Invest SA Membru Consiliul Consultativ

Nota: Informatiile de mai sus au la baza Declaratiile de Competenta si Onorabilitate ale fiecarui membru
al Consiliului de Supraveghere BCR. * Apartenentele la organizatii non-profit nu sunt considerate mandate
in sensul articolului 1081 din OUG nr. 99/2006.
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Banca Comercială Română S.A.
Societate administrată în sistem
dualist

Calea Victoriei nr. 15, Sector 3,
Bucuresti, cod 030023

contact.center@bcr.ro
www.bcr.ro
InfoBCR: 0800.801.227, apelabil
gratuit din orice reţea naţională;
+4021.407.42.00, apelabil la
tarif normal din străinătate

Înmatriculată la Registrul
Comerţului: J40/90/1991
Înmatriculată la Registrul
Instituțiilor de Credit:
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Înregistrare: RO 361757

Înregistrată la Registrul de evidenţă
a prelucrărilor de date cu caracter
personal sub nr. 3772 - 3776
Capital Social: 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU

PROCES VERBAL NR. 7/20.03.2020
al ședinței comune a

CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE
a

BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE SA
Și a comitetelor subordonate

Încheiat la 20 martie 2020, cu ocazia ședinței comune a Consiliului de Supraveghere al BCR și a
comitetelor subordonate, convocată în conformitate cu prevederile Art. 18.1 din Actul constitutiv
BCR și a Art. 2.4.2 din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de Supraveghere
privind întrunirile periodice. Întâlnirea a avut loc între orele 09:30 - 11:00 (ora Vienei), prin
teleconferință.

La începutul dezbaterilor, domnul Manfred Wimmer a menționat că, având în vedere
constrângerile actuale și măsurile în vigoare pentru limitarea răspândirii COVID-19, Consiliul de
Supraveghere al BCR a decis să desfășoare lucrările de astăzi prin teleconferință și să structureze
formatul într-o ședință comună împreună cu toate comitetele sale. În acest scop, toate subiectele
care au fost anterior incluse doar în ordinea de zi a comitetelor au fost adăugate în agenda
actualizată a ședinței comune a Consiliului de Supraveghere.

La lucrările reuniunii au luat parte următorii membri:
- Consiliul de Supraveghere: Dl Manfred Wimmer – Președinte, Dna Alexandra Habeler

Drabek – Vicepreședinte, Dl Bernhard Spalt, Dna Hildegard Gacek, Dna Daniela Nemoianu
și Dna Elisabeth Krainer Senger-Weiss - membri;

- Comitetul de Audit: Dna Daniela Nemoianu – Președinte, Dl Bernhard Spalt –
Vicepreședinte, Dna Hildegard Gacek – membru, Dl Manfred Wimmer – membru supleant;

- Comitetul de Risc și Conformitate: Dna Hildegard Gacek – Președinte, Dna Alexandra
Habeler Drabek – Vicepreședinte, Dna Elisabeth Krainer Senger Weiss – membru, Dl
Manfred Wimmer – membru supleant;

- Comitetul de Nominalizare: Dna Elisabeth Krainer Senger Weiss – Președinte, Dna
Alexandra Habeler Drabek – Vicepreședinte, Dna Hildegard Gacek – membru, Dl Manfred
Wimmer – membru supleant;

- Comitetul de Remunerare: Dna Elisabeth Krainer Senger Weiss – Președinte, Mr.
Bernhard Spalt – Vicepreședinte, Dna Daniela Nemoianu – membru, Dl Manfred Wimmer –
membru supleant.

Conform Art. 18.6 din Actul constitutiv al BCR și Art. 2.4.8.1 din Regulamentul de organizare si
functionare al Consiliului de Supraveghere, ședința comună a fost convocată în mod valid.
...........................................................................................
În ceea ce privește documentele prezentate la capitolul 6 din ordinea de zi - NOMINALIZARE &
REMUNERARE, Consiliul de Supraveghere și comitetele acestuia au decis următoarele:

6.1 Evaluarea anuală a adecvarii Consiliului de Supraveghere (nr. 1/6.03.2020)
Membrii Comitetului de Nominalizare au analizat următoarele aspecte din cadrul evaluării anuale a
Consiliului de Supraveghere, respectiv:

1) Evaluarea structurii, dimensiunii, componenței și a performanței colective a Consiliului de
Supraveghere; și

2) Reevaluarea anuală a conformității membrilor Consiliului de Supraveghere din punct de
vedere al experienței, reputației, incompatibilităților, conflictelor de interese, angajamentului
privind timpul și independenței.
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Un proces preliminar de reevaluare a membrilor Consiliului de Supraveghere în funcție a fost
realizat pe baza cadrului normativ și legal actual, precum și a reglementărilor interne aplicabile la
nivelul BCR. În acest scop, următoarele documente au fost furnizate în raport cu fiecare dintre
membrii Consiliului de Supraveghere, fiind incluse în documentația transmisă:

- Declarații de competență și onorabilitate,
- CV-uri actualizate,
- Chestionare de autoevaluare ale Consiliului de Supraveghere emise de membrii
Consiliului de Supraveghere și
- Opinii privind riscul reputațional emise de către Directia Conformitate a BCR.

După analizarea criteriilor menționate mai sus, pe baza documentației prezentate (chestionare de
autoevaluare, declarații de competență și onorabilitate, CV-uri actualizate, opinii privind riscul
reputațional, analiza prezenței la ședințe, analiza independenței membrilor), Comitetul de
Nominalizare a concluzionat că:

 Având în vedere structura și dimensiunea generală a Băncii, există o reprezentare
suficientă la nivelul Băncii în cadrul Consiliului de Supraveghere, menționând că 1
poziție în cadrul Consiliului de Supraveghere este vacantă.

 Toate domeniile profesionale necesare sunt acoperite de componența actuală a
Consiliului de Supraveghere și există o diversitate suficientă de experiență;

 Evaluarea generală medie a performanței colective a Consiliului de Supraveghere,
evaluată de membrii Consiliului de Supraveghere este de 3,88 din 4;

 Toți membrii Consiliului de Supraveghere satisfac criteriile de competență și
onorabilitate pentru deținerea funcției de membru al Consiliului de Supraveghere din
perspectiva cunoștințelor, abilităților și experienței;

 Toți membrii Consiliului de Supraveghere se încadrează în pozițiile lor din perspectiva
cerințelor de reputație;

 Nu există conflicte de interese curente/potențiale și/sau incompatibilități aduse în
atenția Băncii, având legătură cu membrii Consiliului de Supraveghere;

 Membrii Consiliului de Supraveghere respectă cerința minimă de angajament privind
timpul, precum și cerințele privind numărul de mandate la care au dreptul;

 A fost realizată o analiză a fiecărui membru al Consiliului de Supraveghere, în
conformitate cu criteriile de independență menționate în Politica de nominalizare, iar
concluzia a fost că 3 membri ai Consiliului de Supraveghere îndeplinesc criteriile
solicitate, respectiv dna Hildegard Gacek, dna Elisabeth Krainer Senger - Weiss și dna
Daniela Nemoianu.

 În consecință, Consiliul de Supraveghere are un număr suficient de membri
independenți și toate comitetele Consiliului de Supraveghere sunt organizate în
conformitate cu cerințele de reglementare aplicabile, inclusiv liniile directoare ale ABE.

Consiliul de Supravegehre a luat act in unanimitate de concluziile evaluării anuale a membrilor
Consiliului de Supraveghere rezultate din dezbateri, precum și documentația aferentă și vor fi
transmise în continuare Adunării Generale a Acționarilor împreună cu situațiile financiare aferente
anului 2019.

6.2 Evaluarea anuală a adecvarii Comitetului Executiv (nr. 2/6.03.2020)
Pentru a sprijini analiza Comitetului de Nominalizare, a fost efectuat un proces preliminar de
reevaluare a membrilor Comitetului Executiv.

În acest scop, au fost furnizate documentele necesare în raport cu fiecare membru al Comitetul
Executiv, cu 7 zile înainte de ședință, fiind anexate notei transmise care cuprinde și prezintă
rezultatele și concluziile Comitetului de Nominalizare în ceea ce privește procesul de evaluare a
conformității, și anume:

- Declarații de competență și onorabilitate,
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- CV-uri actualizate,
- Cazier judiciar și cazier fiscal,
- Chestionare de autoevaluare a experienței,
- Opiniile privind riscul reputațional emise de Directia Conformitate a BCR și
- Chestionar de evaluare colectivă.

Membrii Comitetului de Nominalizare au analizat următoarele aspecte din cadrul evaluării anuale a
Comitetului Executiv, respectiv:

1) structura, dimensiunea, componența și performanța colectivă a Comitetului Executiv; și
2) adecvarea membrilor Comitetul Executiv, inclusiv cunoștințele, abilitățile și experiența

fiecărui membru, respectiv a Comitetului Executiv ca organ colectiv;

După analizarea criteriilor menționate mai sus și pe baza documentației prezentate,
Comitetul de Nominalizare concluzionează că:

 Având în vedere structura și dimensiunea generală a Băncii, există o reprezentare
suficientă la nivelul Băncii în cadrul Comitetului Executiv.

 Toate domeniile profesionale necesare sunt acoperite de componența actuală a
Comitetului Executiv și există o diversitate suficientă de experiență;

 Evaluarea generală medie a performanței colective a Comitetului Executiv, stabilită de
membrii Comitetului de Nominalizare este de 3,80 din 4;

 Toți membrii Comitetului Executiv satifac criteriile de competență și onorabilitate pentru
deținerea funcțiilor de membru al Comitetului Executiv din perspectiva cunoștințelor și
experienței;

 Toți membrii Comitetului Executiv sunt considerati a fi adecvati pentru pozițiile lor din
perspectiva cerințelor de reputație;

 Nu există conflicte de interese curente/potențiale și/sau incompatibilități aduse în
atenția Băncii, având legătură cu membrii Comitetului Executiv;

 Membrii Comitetului Executiv respectă cerința minimă de angajament privind timpul,
precum și cerințele privind numărul de mandate permise.

Documentația va fi înaintată în continuare aprobării Consiliului de Supraveghere, prin procedură
per rollam, și Adunării Generale a Acționarilor împreună cu situațiile financiare aferente anului
2019.
…………………………………………….
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Comitetul de Nominalizare si Consiliul de Supraveghere – Nr. 2/06.03.2020

De la: Manfred Wimmer, Presedinte Consiliul de Supraveghere BCR

Catre: Comitetul de Nominalizare si Consiliul de Supraveghere BCR

Ref.: Evaluarea anuala a membrilor Comitetului Executiv

Pentru: In conformitate cu art. 2.3.2 din Regulamentul de Organizare si Functionare a Comitetului
de Nominalizare

NOTA

1. Argumentarea si cadrul juridic/normativ al propunerii

1.1 Context si argumentare

S-au luat in considerare urmatoarele prevederi:

 In conformitate cu art. 2.3.2 din Regulamentul de Organizare si Functionare a Comitetului de
Nominalizare, Comitetul de Nominalizare are urmatoarele atributii si responsabilitati:

“(iii) evalueaza, cel putin anual, structura, dimensiunea, componenta si performanta colectiva
a Comitetului Executiv si Consiliului de Supraveghere si face recomandari Consiliului de
Supraveghere cu privire la eventuale modificari;

(iv) evalueaza, cel putin anual, cunostintele, abilitatile si experienta fiecarui membru al
Comitetului Executiv si Consiliului de Supraveghere, si a Comitetului Executiv si Consiliului de
Supraveghere in mod colectiv, si raporteaza in mod corespunzator Consiliului de
Supraveghere;

 Prevederilor Politicii de nominalizare si evaluare a adecvarii aferenta organului de conducere
din cadrul BCR (denumita in continuare “Politica de Nominalizare”) care mentioneaza:

Art. 3.1.1. “Membrii Organului de Conducere trebuie sa indeplineasca in permanenta cerintele
de adecvare la nivel individual, iar Banca trebuie sa evalueze sau sa reevalueze adecvarea
acestora, indeosebi:

a) atunci cand solicita autorizare pentru desfasurarea activitatii;
b) atunci cand apar modificari importante in componenta Organului de Conducere,
c) in mod continuu pentru a stabili situatiile in care ar trebui efectuata reevaluarea”.

 Prevederile Procedurii privind evaluarea adecvarii membrilor Organului de Conducere BCR
raportata la adecvarea continua aferenta responsbilitatilor functiei/rolului acestora si criteriilor
evaluate (cunostinte, abilitati, experienta teoretica si profesionala, reputatie si onestitate si
integritate si guvernanta adecvate).

“In acest sens, se va efectua un flux procedural anual de reevaluare a adecvarii pana la
sfarsitul lunii aprilie, pentru anul precedent”.

 Prevederile Regulamentului Nr. 5/2013 al Bancii Nationale a Romaniei (“BNR”) care se
regasesc in reglementarile interne mentionate anterior;

 Liniile directoare comune ale ESMA & EBA/GL/2017/12 privind evaluarea adecvarii membrilor
organului de conducere si a persoanelor care detin functii-cheie conform Directivei
2013/36/UE si Directivei 2014/65/UE.
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 Preverile legale ale Legii 29/2015 de modificare a prevederilor OUG 99/2006 privind institutiile
de credit si adecvarea capitalului cu privire la regulile de cumulare a mandatelor pentru
membrii Consiliului de Supraveghere si membrii Comitetului Executiv ai unei institutii de credit
relevante. In mod specific, acesti membri nu se pot regasi decat in una din urmatoarele situatii:

(a) Exercita un mandat pentru o functie executiva, concomitent cu doua mandate pentru functii
neexecutive (mandatele neexecutive din cadrul unui Grup sunt considerate ca fiind un singur
mandat);

(b) Exercita concomitent patru mandate pentru functii neexecutive.

 Prevederile Legii romane a societatilor comerciale Nr. 31/1990, republicata si ulterior
modificata (“Legea societatilor comerciale”)

1.2 Evaluarea anuala a Comitetului Executiv si a membrilor Comitetului Executiv

Avand in vedere prevederile legale mentionate anterior si reglementarile interne conexe ale BCR, Comitetul
de Nominalizare trebuie sa analizeze, evalueze si sa inainteze Consiliului de Supraveghere rezultatele
analizei efectuate si recomandarile sale cu privire la urmatoarele aspecte:

a) structura, dimensiunea, componenta si performanta colectiva a Comitetului Executiv; si
b) adecvarea membrilor Comitetului Executiv, inclusiv cunostintele, abilitatile si experienta fiecarui

membru, respectiv a Comitetului Executiv ca organ colectiv;

In acest scop, a fost initiat un proces de evaluare a membrilor Comitetului Executiv in functie, conform
cadrului normativ si legal actual, alaturi de reglementarile interne aplicabile la nivelul BCR.

In acest context, Politica de Nominalizare prevede:
 rolurile si responsabilitatile fiecarei entitati si organ corporativ in cadrul procesului de

evaluare/reevaluare a adecvarii aplicabile membrilor Comitetului Executiv si
 procesul de evaluare/reevaluare a adecvarii, criteriile care trebuie evaluate/reevaluate (de ex.

criteriile de reputatie si experienta), precum si etapele din cadrul procesului.

2. Evaluarea structurii, dimensiunii, componentei si performantei colective a Comitetului
Executiv

Cu exceptia obligatiei ca fiecare membru al Comitetului Executiv sa indeplineasca permanent cerintele de
adecvare, fiecare institutie de credit trebuie sa se asigure ca Comitetul Executiv functioneaza, in
integralitatea sa, in mod corespunzator.

In acest scop, structura, dimensiunea, componenta si performanta colectiva a Comitetului Executiv trebuie
evaluate periodic.

2.1 Dimensiunea si componenta actuala

Banca este administrata intr-un sistem dualist (mai precis, Comitetul Executiv functioneaza sub
supravegherea Consiliului de Supraveghere) care asigura separarea functiilor de conducere si
supraveghere.

Comitetul Executiv este alcatuit din 5 (cinci) membri numiti de Consiliul de Supraveghere pentru un mandat
de maxim patru ani, conform art. 20.1 din Actul Constitutiv BCR.

Componenta Comitetului Executiv la 31 decembrie 2019 era:
 Sergiu Cristian Manea (CEO),
 Elke Meier (CFO),
 Frank Michael Beitz (CRO),
 Ryszard Druzynski (COO)
 Dana Dima (VP Retail & Private Banking).
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Avand in vedere ca mandatul dlui Michael Beitz a incetat la 31 decembrie 2019, CS a numit-o pe dna Ilinka
Kajgana, in sedinta CS din 14.06.2019, Vicepresedinte Executiv al BCR, coordonator al Liniei functionale
de risc incepand cu 1 ianuarie 2020.

Avand in vedere structura si dimensiunea generala a Bancii, dimensiunea si structura Comitetului Executiv
sunt considerate a fi adecvate pentru a acoperi nevoile Bancii.

2.2 Experienta

Membrii Comitetului Executiv asigura o gama larga de competente si experienta relevanta, cuprinzand
urmatoarele domenii:

 Piete financiare si bancare;
 Cadru de reglementare si cerinte normative;
 Planificare strategica si intelegerea strategiei de afaceri a unei institutii de credit sau a unui

plan de afaceri;
 Administrarea riscului, evaluarea eficientei acordurilor unei institutii de credit, asigurarea unei

guvernante eficiente, monitorizare si control;
 Politici si practici de remunerare;
 Contabilitate si audit;
 Interpretarea informatiilor financiare ale unei institutii de credit si a indicatorilor cheie de

performanta;
 Proceduri de control intern, principii de contabilitate (inclusiv audit financiar);
 Notiuni de baza privind legislatia societatilor comerciale.

Nivelul si domeniul experientei si calificarii sunt reflectate in Autoevaluarea Experientei si CV-urile
prezentate de fiecare membru al Comitetului Executiv, precum si in formarea continua si dezvoltarea
profesionala a membrilor Comitetului Executiv.

Avand in vedere apartenenta la Comitetul Executiv din anul precedent, totii membrii aveau cunostinte
relevante si experienta profesionala indelungata in sectorul financiar (intre 20 si 28 de ani de experienta in
institutii de credit de top), inclusiv functii in conducerea superioara, cu realizari semnificative in activitatea
lor.

Pe parcursul anului 2019, toti membrii Comitetului Executiv au participat la diverse programe de formare,
in scopul imbunatatirii propriilor abilitati si indeplinirii in mod constant a cerintelor specifice relevante
asociate functiilor acestora. Pregatirile efectuate in perioada evaluata sunt detaliate in CV-ul fiecarui
membru al Comitetului Executiv.

In consecinta, se poate observa ca toate domeniile profesionale necesare sunt acoperite de actuala
componenta a Comitetului Executiv si ca exista o diversitate suficienta de cunostinte, alaturi de experienta
relevanta.

2.1.3 Performanta colectiva

In vederea evaluarii performantei colective a Comitetului Executiv, fiecare membru al Comitetului de
Evaluare a completat un Chestionar de Evaluare cu privire la activitatea Comitetului Executiv si a evaluat
fiecare element pe o scara de la 1 la 4, conform Anexei 1 atasate prezentului documentului.

In urma acestei actiuni, media generala a performantei colective a Comitetului Executiv este 3,80 din
maxim 4.

3 Reevaluarea anuala a adecvarii membrilor Comitetului Executiv

In vederea efectuarii reevaluarii anuale a adecvarii fiecarui membru al Conducerii, s-au luat in considerare
criteriile, instrumentele, mecanismele mentionate in Politica de Nominalizare aferenta Organului de
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Conducere din cadrul BCR si in Regulamentul Procedura cu privire la evaluarea adecvarii membrilor
Organului de Conducere din cadrul BCR.

In acest sens, s-au furnizat urmatoarele documente, in raport cu fiecare membru al Comitetului Executiv,
cu exceptia dlui Michael Beitz (al carui mandat a incetat la 31 decembrie 2019):

 Declaratie de Competenta si Onorabilitate;

 CV actualizat;

 Copie act de identitate;

 Cazier judiciar si fiscal;

 Opinie de risc reputational;

 Autoevaluarea Experientei;

Toate documentele anterior mentionate sunt incorporate prezentului document la Anexa 1.

3.1 Experienta

In temeiul:
- informatiilor puse la dispozitie de fiecare membru al Comitetului Executiv in baza Declaratiei de

Competenta si Onorabilitate, Autoevaluarii Experientei si CV-urilor aferente, si luand in considerare
atat cunostintele teoretice dobandite prin educatie si formare, cat si experienta practica relevanta,
mai precis competentele manageriale dobandite in functiile detinute anterior,

- Evaluarea precedenta a dlui Michael Beitz efectuata pentru anul 2018;
Se constata ca toti membrii Comitetului Executiv indeplinesc cerintele de competenta si onorabilitate in
vederea ocuparii functiilor de membri ai Comitetului Executiv.

3.2. Reputatia, onestitatea si integritatea. Incompatibilitatile. Conflictele de interese

In conformitate cu informatiile furnizate de fiecare membru al Comitetului Executiv, nu exista conflicte de
interese si/sau incompatibilitati, actuale si/sau potentiale, care nu au fost aduse la cunostinta Bancii. Mai
mult, adecvarea fiecarui membru al Comitetului Executiv a fost, de asemenea, evaluata de catre Directia
de Conformitate a BCR pe baza probelor referitoare la criteriul bunei reputatii (Declaratia de Competenta
si Onorabilitate, Evaluarea Riscului Reputational, etc.). Conflictele de interes si riscurile reputationale sunt
monitorizate la nivelul Bancii prin functia de Conformitate. In acest scop, se considera ca toti membrii actuali
ai Comitetului Executiv indeplinesc criteriile relevante de guvernanta si reputatie, onestitate si integritate.

3.3 Alocarea timpului

Conform Politicii de Nominalizare aferenta Organului de Conducere din cadrul BCR, timpul necesar a fi
alocat de fiecare membru al Comitetului Executiv este de 8 ore/zi.

Mandatele detinute de membrii Comitetului Executiv in alte companii sunt detaliate in Declaratiile de
Competenta si Onorabilitate ale acestora din data de 31 decembrie 2019. Situatia mandatelor acestora
este sintetizata mai jos:

- Dl Sergiu Cristian Manea a detinut 3 mandate de membru neexecutiv in cadrul Erste Group
(calculate ca 1 mandat, conform Legii nr. 29/2015) si 1 mandat neexecutiv in afara Erste Group;

- Dna Elke Meier – a detinut 3 mandate de membru neexecutiv in cadrul Erste Group (calculate ca
1 mandat, conform Legii nr. 29/2015)

- Dl Michael Beitz a detinut 4 mandate de membru neexecutiv in cadrul Erste Group (calculate ca 1
mandat, conform Legii nr. 29/2015).
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- Dna Dana Luciana Dima a detinut 2 mandate de membru neexecutiv in cadrul Erste Group
(calculate ca 1 un mandat, conform Legii nr. 29/2015) si un mandat neexecutiv in afara Erste Group;

- Dl Ryszard Ferdynand Druzynski a detinut 2 mandate de membru neexecutiv in cadrul Erste
Group (calculate ca 1 mandat, conform Legii nr. 29/2015);

BCR a efectuat o analiza privind alocarea minima de timp de catre fiecare membru al Comitetului Executiv
la nivelul BCR Group, incorporata prezentului document ca Anexa 2, concluzia fiind ca membrii sunt
capabili sa dedice suficient timp si sa asigure resursele necesare pentru indeplinirea sarcinilor aferente
mandatelor acestora, si anume:

- Dl Sergiu Manea a alocat minim 8,43 ore/zi;

- Dna Elke Meier a alocat minim 8,41 ore/zi;

- Dl Michael Beitz a alocat minim 8,41 ore/zi;

- Dna Dana Dima a alocat minim 8,42 ore/zi;

- Dl Ryszard Druzynski a alocat minim 8,16 ore/zi.

Avand in vedere urmatoarele:
- informatiile furnizate de catre fiecare membru al Comitetului Executiv in baza Declaratiei de

Competenta si Onorabilitate;
- analiza alocarii de timp si
- Legea nr. 29/2015 care completeaza OUG nr. 99/2006 cu privire la institutiile de credit si adecvarea

capitalului, intrata in vigoare la data de 15 martie 2015;

Toti membrii Comitetului Executivi respecta cerintele privind numarul de mandate la care au dreptul, in
temeiul Legii nr. 29/2015 care completeaza OUG nr. 99/2006 cu privire la institutiile de credit si adecvarea
capitalului, si cerintele legate de alocarea timpului.

4. Propuneri

In contextul celor de mai sus, propunerea de analizare a informatiilor anterior mentionate este transmisa
Comitetului de Nominalizare, iar propunerile si concluziile referitoare la urmatoarele aspecte sunt transmise
Consiliului de Supraveghere pentru aprobare:

a) structura, dimensiunea, componenta si performanta colectiva a Comitetului Executiv pe baza
informatiilor prezentate in actuala nota;

b) reevaluarea anuala a adecvarii membrilor Comitetului Executiv, atat individual, cat si colectiv, pe
baza criteriilor furnizate de Politica de Nominalizare, documentelor relevante, informatiilor si probelor
prezentate in actuala nota si Anexele aferente.

Presedinte Consiliul de Supraveghere,

Manfred Wimmer
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PROCES VERBAL NR. 8/27.03.2020
al

CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE
al

BĂNCII  COMERCIALE  ROMÂNE  SA

Încheiat în ziua de 27 martie 2020, cu prilejul şedinţei ordinare a Consiliului de supraveghere al Băncii
Comerciale Române SA, convocată prin alte mijloace de comunicare la distanta, potrivit prevederilor art.
2.4.5 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de supraveghere al BCR SA.

Materialul a fost transmis prin intermediul mijloacelor de comunicare electronica catre toti membrii
Consiliului de supraveghere, urmatorii membrii exprimandu-si votul: Dl. Manfred Wimmer – presedinte,
dna. Alexandra Habeler – Drabek - vicepresedinte, dl. Bernhard Spalt, dna. Hildegard Gacek, dna.
Elisabeth Krainer Senger - Weiss si dna. Daniela Nemoianu - membri,  cu respectarea cerinţelor de
cvorum şi majoritate, conform art. 18.6 din Actul constitutiv al BCR SA şi art. 2.4.8 din Regulamentul de
organizare şi funcţionare a Consiliului de supraveghere al BCR SA.

In privinta lucrarilor supuse avizarii, Consiliul de supraveghere a decis urmatoarele:

………………………………………………
1. Evaluarea anuala a adecvarii Comitetului Executiv (nr. 2/6.03.2020)
Consiliul de Supraveghere a revizuit in unanimitate concluziile Comitetului de Nominalizare, respectiv:

 Avand in vedere structura generala si dimensiunea bancii, exista suficienta reprezentare la
nivelul bancii in cadrul Comitetului Executiv;

 Toate ariile profesionale necesare sunt acoperite de compozitia curenta a Comitetului Executiv
si exista suficienta diversitate de experienta;

 Media scorului total pentru performanta colectiva a Comitetului Executiv, asa cum a fost
evaluata de Comitetul de Nominalizare este 3.80 din 4;

 Toti membrii Comitetului Executiv sunt considerati a fi adecvati pentru detinerea pozitiilor de
membri ai Comitetului Executiv din perspectiva cunostintelor si a experientei;

 Toti membrii Comitetului Executiv sunt considerati a fi adecvati pentru pentru detinerea
pozitiilor de membri ai Comitetului Executiv din perspectiva cerintelor de reputatie;

 Nu exista prezente si/sau potentiale conflicte de interese si / sau incompatibilitati aduse la
cunostinta bancii in ceea ce ii priveste pe membrii Comitetului Executiv;

 Membrii Comitetului Executiv indeplinesc cerinta de timp minim alocat precum si cerintele
privind numarul de mandate detinute.

Avand in vedere documentatia inaintata si concluziile Comitetului de Nominalizare, Consiliul de
Supraveghere a aprobat in unanimitate propunerile si concluziile privind urmatoarele aspecte:

a) Structura, dimensiunea, componenta si performanta colectiva a Comitetului Executiv in baza
informatiilor prezentate in nota inaintata;

b) Re-evaluarea anuala a adecvarii membrilor Comitetului Executiv, la nivel individual si colectiv, in
baza criteriilor prevazute in Politica de Nominalizare, a documentelor relevante, informatiilor si
dovezilor prezentate in nota si anexele inaintate.


	3. Descarcarea de gestiune.pdf (p.1-3)
	3. Nota descarcare de gestiune 2019.pdf (p.1-3)
	3. Descarcarea de gestiune.pdf (p.4)

	Evaluarea anuala a adecvarii SB.pdf (p.4-14)
	SB excerpt 20.03.2020 - MB & SB assessment RO.pdf (p.15-17)
	Note_MB Suitability assm_RO.pdf (p.18-22)
	extras evaluare MB.pdf (p.23)

