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Evaluarea adecvarii unui Candidat/ Membru al Organului de Conducere 
pe baza Politicii de Nominalizare si Evaluarea Adecvarii pentru Organul de Conducere (“Politica de 

Nominalizare”) 
 

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE PRIVIND ADECVAREA 
 

Sectiunea A 
 
I. DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE FURNIZATA DE UN (CANDIDAT) MEMBRU AL 

CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE (CS) AL BANCII COMERCIALE ROMANE S.A. (“BCR”) 
 

Subsemnatul, [___], cetatean [___], nascut la [___], in [___], domiciliat in [___], identificat cu  
[___], seria [___], numar [___] (de aici inainte numit [“Candidat” / “ Membru CS”), 
 
Dupa ce: 
 
(A) am fost informat si sunt constient de rolul si responsabilitatile unei functii in Consiliul de 

Supraveghere al BCR; 
(B) sunt constient de cadrul legislativ aplicabil in sectorul bancar (incluzand, dar fara a se 

limita la orice indrumari emise de Autoritatea Bancara Europeana (“EBA”) relevante si 
aplicabile institutiilor de credit; si  

(C) recunosc faptul ca orice membru al Consiliului de Supraveghere trebuie sa fie si sa 
continue sa ramana cu o reputatie buna, onestitate si integritate, sa demonstreze 
angajament, pregatit adecvat si cu aptitudini care sa-l califice ca potrivit pentru functia in 
cadrul BCR, asa cum sunt aceste criterii evaluate conform regulamentelor interne ale 
BCR si legislatiei aplicabile in sectorul bancar,  

 
Confirm si recunosc prin prezenta, actionand de buna credinta si exprimandu-mi liber propria 
vointa, urmatoarele: 
 
 

1 Reputatia, onestitatea si integritatea 
 
Nu exista motive obiective si demonstrabile care sa sugereze contrariul privind buna mea reputatie, 
onestitate si integritate avand in vedere informatiile de mai jos: 

 
1.1 Orice1 procedura si/ sau condamnare si/ sau urmarire penale trecuta sau prezenta si orice 

potentiale proceduri juridice si/ sau condamnari si/ sau urmariri penale (indiferent daca au/ au 
avut loc in Romania sau in strainatate), mai ales privind: 

 Urmatoarele domenii: bancar, financiar, valori mobiliare, asigurari, piete de valori mobiliare, 
instrumente de tipul valorilor mobiliare sau instrumente de plata, infractiuni de spalarea 
banilor, manipularea pietei, coruptie, tranzactii ilicite, camata; 

 infractiuni de inselaciune, frauda, infractiuni financiare; 

 infractiuni fiscale, infractiuni prevazute de legislatia referitoare la societatile comerciale, 
faliment, insolventa, protectia consumatorilor;  

 infractiuni contra patrimoniului prin abuz de incredere, fapte de coruptie, deturnare de 
fonduri, falsuri in acte publice, evaziune fiscala; si 

 altele (se vor detalia). 

Da2 □ Nu este cazul □ 

                                                
1 Candidatul va furniza informatii relevante privind ultimii zece (10) ani,  in timp ce membrul CS care a mai fost evaluat va 
furniza informatii relevante cu privire la  perioada scursa de la ultima declaratie pe proprie raspundere privind adecvarea pe 
functie. 



 

2 
 

 ___________________________ 
 
1.2 Orice3 investigatie trecuta si prezenta si/ sau proceduri de executare silita sau de impunere a 

unor sanctiuni administrative precum si orice investigatie potentiala trecuta si prezenta si/ sau 
actiune de aplicare sau impunere de sanctiuni administrative pentru nerespectarea legislatiei 
relevante care guverneaza domeniile bancar, financiar, valori mobiliare, asigurari, piete de 
capital, titluri sau instrumente de plata, servicii financiare (in Romania sau in strainatate) 

Da4 □ Nu este cazul □ 
___________________________ 

 
1.3 Orice5 investigatie trecuta si prezenta si/ sau procedura de executare, potentiale investigatii 

si/sau proceduri de executare intreprinse de alte autoritati de reglementare sau corpuri 
profesionale (indiferent daca are/ a avut loc in Romania sau in strainatate) pentru 
neconformarea cu prevederile legislatiei relevante 

Da6 □ Nu este cazul □ 
___________________________ 
 

1.4 Lipsa de transparenta si cooperare in relatiile cu autoritatile de reglementare sau supraveghere 
(indiferent daca are/ a avut loc in Romania sau in strainatate) 

Da7 □ Nu este cazul □ 
___________________________ 

 
1.5 Refuzul inregistrarii, autorizarii, acordarii calitatii de membru sau licentei necesare pentru 

exercitarea unei functii, profesii sau afaceri (indiferent daca a avut loc in Romania sau in 
strainatate) si/sau retragerea autorizatiei/acreditarii de catre autoritatea competenta (din 
Romania sau din strainatate) referitor la [Candidat/ Membru CS] si companiile in care 
[Candidatul/ Membru CS] si-a exercitat sarcinile de management si/sau este/ a fost actionar 
semnificativ/ asociat8. 

Da9 □ Nu este cazul □ 
 

___________________________ 
 

1.6 Orice conflict cu autoritatea de supraveghere din sectorul financiar-bancar (indiferent daca a avut 
loc in Romania sau in strainatate) implicand [Candidatul/ Membru CS] si companiile in care 
[Candidatul/ Membru CS] si-a exercitat sarcinile de management si/ sau este/ a fost actionar 
semnificativ/ asociat 10 

Da11 □ Nu este cazul □ 
___________________________ 

 
1.7 Orice12 interdictie trecuta sau prezenta, bazata pe o prevedere legala, o hotarare judecatoreasca 

sau o decizie luata de alta autoritate (indiferent daca a avut loc in Romania sau in strainatate) de 

                                                                                                                                                   
2 Daca raspunsul la intrebare este “da”, trebuie furnizata o descriere completa a infractiunii, impreuna cu o prezentare clara a 
cazului, faptelor, sanctiunii/pedepsei aplicate, data sanctiunii, faza in care a ajuns procesul judiciar, daca Candidatul pentru 
functia de membru CS a fost reabilitat precum si comportamentul ulterior al Candidatului pentru functia de membru CS.  
3 Candidatul pentru o pentru functia de membru CS va furniza informatii relevante privind ultimii zece (10) ani,  in timp ce 
Membrul CS care a mai fost evaluat va furniza informatii relevante cu privire la  perioada scursa de la ultima declaratie pe 
proprie raspundere privind adecvarea pe functie.  
4 Daca raspunsul la intrebare este “da”, trebuie furnizata o descriere completa a cazului, faptelor, sanctiunii aplicate, data 
sanctiunii, daca Candidatul/ Membrul CS a fost reabilitat si comportamentul ulterior al Candidatului/ Membrul CS. 
5 Candidatul va furniza informatii relevante privind ultimii zece (10) ani in timp ce Membrul CS care a mai fost evaluat va furniza 
informatii relevante cu privire la  perioada scursa de la ultima declaratie pe proprie raspundere privind adecvarea pe functie. 
6 Daca raspunsul la intrebare este “da”, trebuie furnizata o descriere completa a a faptelor, sanctiunii aplicate, data sanctiunii si 
comportamentul ulterior al Candidatului/ Membrul CS. 
7 Daca raspunsul la intrebare este “da”, trebuie furnizata o descriere completa a faptelor, sanctiunii aplicate, data sanctiunii si 
comportamentul ulterior al Candidatului/ Membrul CS.  
8 Candidatul va furniza informatii relevante privind ultimii zece (10) ani in timp ce Membrul CS care a mai fost evaluat va furniza 

informatii relevante cu privire la  perioada scursa de la ultima declaratie pe proprie raspundere privind adecvarea pe functie. 
9 Daca raspunsul la intrebare este “da”, trebuie furnizata o descriere completa a faptelor, sanctiunii aplicate, data sanctiunii si 
comportamentul ulterior al Candidatului/ Membrul CS.  
10 Candidatul va furniza informatii relevante privind ultimii zece (10) ani in timp ce Membrul CS care a mai fost evaluat va 

furniza informatii relevante cu privire la  perioada scursa de la ultima declaratie pe proprie raspundere privind adecvarea pe 
functie. 
11 Daca raspunsul la intrebare este “da”, trebuie furnizata o descriere completa a cazului, faptelor, sanctiunii aplicate, data 
sanctiunii, daca Candidatul/Titularul functiei de Membru CS  a fost reabilitat si comportamentul ulterior al Candidatului/ Membrul 
CS. 
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a-si indeplini sarcinile de supraveghere si/sau management intr-o institutie de credit, institutie 
financiara sau o companie de asigurari/ reasigurari sau intr-o alta entitate care functioneaza in 
sectorul financiar, sau de a-si desfasura o afacere intr-unul din domeniile specifice respectivelor 
entitati 

Da 13 □ Nu este cazul □ 
___________________________ 
 

1.8 Orice sanctiuni disciplinare precum si orice concediere dintr-o functie sau pozitie, relatie fiduciara 
sau situatie similara, precum si daca i s-a cerut sa demisioneze dintr-o astfel de functie 

Da14 □ Nu este cazul □ 
___________________________ 
 

1.9 Orice dificultati financiare majore trecute sau prezente suportate de [Candidatul/ Membru CS] sau 
de entitatile in care [Candidatul/ Membru CS] si-a exercitat sarcinile de supraveghere si/sau 
management sau este/a fost un actionar semnificativ/asociat (indiferent daca are loc in Romania 
sau in strainatate si daca au fost initiate orice proceduri judiciare sau extra-judiciare) 

Da 15 □ Nu este cazul □ 
___________________________ 
 

1.10  In continuare confirm ca situatia mea financiara personala si de afaceri imi asigura o situatie 
economica generala echilibrata. 

Da □ Nu16 □ 
___________________________ 

 
 
2 Cunostinte, aptitudini si experienta 
 

Confirm prin prezenta ca indeplinesc urmatoarele cerinte referitoare la cunostintele, aptitudinile si 
experienta: 
 

2.1. Cunostintele, aptitudinile si experienta practica si teoretica relevanta cu privire la: 
 

 piete de servicii bancare si financiare;      Da □  No □ 

 cadrul de reglementare si cerintele legale;     Da □  Nu □ 

 planificarea strategica si intelegerea strategiei de afaceri a unei institutii de credit; 

           Da □  Nu □ 

 administrarea riscului; evaluarea eficacitatii cadrului de administrare al institutiei, 
asigurarea unui cadru de administrare, a unei supravegheri si a unui control eficace; 
           Da □  Nu □ 

 contabilitate si audit                                                                                        Da □  Nu □ 

 interpretarea informatiilor financiare ale unei institutii de credit;  Da □  Nu □ 

 procese de control intern, principii contabile (inclusiv despre auditul financiar) 
                                                                                                                    Da □  Nu □ 

2.2 Orice si toate informatiile cuprinse in Curriculum Vitae atasat la prezenta sub forma Anexei 1/ 
Sectiunea B (inclusiv cele referitoare fie la cunostintele, aptitudinile si experienta profesionala, fie  
practica) sunt adevarate, complete si actualizate 

 

                                                                                                                                                   
12 Candidatul va furniza informatii relevante privind ultimii zece (10) ani in timp ce Membrul CS care a mai fost evaluat va 
furniza informatii relevante cu privire la  perioada scursa de la ultima declaratie pe proprie raspundere privind adecvarea pe 
functie.  
13 Daca raspunsul la intrebare este “da”, trebuie furnizata o descriere completa a interdictiei, motivelor si duratei acesteia  
14 Daca raspunsul la intrebare este “da”, trebuie furnizata o descriere completa a cazului, faptelor, sanctiunilor disciplinare 
aplicate, etc.  
15 Daca raspunsul la intrebare este “da”, trebuie furnizate orice alte detalii si/sau informatii relevante.  
16 Daca raspunsul la intrebare este “nu”, trebuie furnizate orice alte detalii si/sau informatii relevante. 
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Da □ Nu17 □ 
___________________________ 

 
 
3 Timpul dedicat exercitarii functiei 
 
3.1 Confirm prin prezenta ca sunt capabil sa dedic suficient timp (minim 70% participare la intalnirile 

Consiliului de Supraveghere) si sa asigur resursele necesare pentru indeplinirea sarcinilor 
aferente functiei de Membru al  Consiliului de Supraveghere in mod sustinut si cu atentia unui 
titular prudent al functiei cheie, conform cerintelor legislatiei aplicabile si prevederilor 
regulamentelor interne care mi-au fost aduse la cunostinta.  

Da □  Nu □ 
3.2 Declar prin prezenta ca, in afara de functia de membru al  Consiliului de Supraveghere mai 

desfasor urmatoarele ocupatii suplimentare (indiferent daca in Romania sau in strainatate) 
(completati daca este cazul, sau faceti referire la CV-ul atasat daca aceste informatii sunt furnizate 
in CV)18:  
___________________________ 
 
 

4 Independenta 
 
4.1 Confirm in continuare prin prezenta ca sunt capabil sa-mi indeplinesc sarcinile in calitate de 

membru al Consiliului de Supraveghere in mod independent, fara nici o influenta nedorita din 
partea altor persoane. Ma oblig prin prezenta sa dezvalui BCR fara nici o intarziere, orice fapte 
legate de orice modificari ale autonomiei necesara indeplinirii sarcinilor mele in calitate de 
membru al Consiliului de Supraveghere. 

Da □  Nu □ 
 

4.2 Declar ca detin (sau am detinut19) urmatoarele functii / ocupatii 20 in institutii de credit sau in alte 
firme si/sau corporatii obisnuite sau faceti referire la CV-ul atasat daca aceste informatii sunt 
furnizate in CV (indiferent daca in Romania sau in strainatate)21 
___________________________ 
 

4.3 Primiti sau ati primit de la BCR sau de la o Companie Controlata22 orice remuneratie sau 
beneficiu, altul decat aferent functiei de membru al Consiliului de Supraveghere? 

 
Da 23 □  Nu □ 

___________________________ 
 

4.4 Aveti sau ati avut in ultimul an relatii personale, profesionale sau alte relatii de afaceri cu membrii 
Comitetului executiv/Consiliului de Supraveghere al BCR, cu BCR, cu o Companie Controlata, cu 
un Actionar Majoritar24, cu un Grup de Actionari Majoritari25, personal sau in calitate de actionar, 
director, manager sau salariat al unei companii care are astfel de relatii? 

 

                                                
17 Daca raspunsul la intrebare este “nu”, trebuie furnizate orice alte detalii si/sau informatii relevante. 
18 Nota: Candidatul / Membrul CS trebuie sa indice numele companiei, natura relatiei (adica, mandate, angajare), data inceperii 

si data incheierii, daca este cazul.   
19 Trebuie furnizate date istorice din ultimii cinci (5) ani.  
20 Trebuie furnizate de asemenea referinta privind orice relatie de angajare. Trebuie observat ca, in cazul in care Candidatul/ 
Membrul CS detine/a detinut o functie intr-o companie controlata de BCR, trebuie mentionat acest lucru. Este important ca 
Candidatul/ Membrul CS sa poata descrie cu exactitate relatia dintre BCR si respective companie in care detine/a detinut o 
functie. Candidatul / Membrul  va indica numele companiei, activitatea, codul unic de inregistrare, relatia de afaceri cu banca 
daca este cazul, natura relatiei (ex. mandat, contract de munca), data de incepere si data de incheiere, daca este cazul, tipul de 
interes financiar (ex. taxe, salarii, beneficii) si tipuri de activitati profesionale / uniuni, didactice / politice (tip de activitate, nume, 
relatie de afaceri cu banca daca este cazul).  
21 Trebuie mentionat daca Candidatul/ Membrul CS detine/a detinut o functie in Comitetul Executiv sau Consiliul de 
Supraveghere ca si daca actioneaza/a actionat in calitatea sa de presedinte. In plus, Candidatul/ Membrul CS trebuie de 
asemenea sa descrie clar functia sa in cadrul grupului de companii BCR, a grupului de actionari majoritari BCR ca si in cadrul 
actionarilor minoritari BCR.  
22 Asa cum este definit termenul in Anexa 2 atasata la prezenta.  
23 Daca raspunsul la intrebare este “da”, trebuie furnizata o descriere a situatiei. 
24 Asa cum este definit termenul in Anexa 2 atasata la prezenta. 
25 Asa cum este definit termenul in Anexa 2 atasata la prezenta. 
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Da 26 □  Nu □ 
___________________________ 
 

4.5 Sunteti sau ati fost in ultimii trei ani un auditor financiar sau salariat, actionar al auditorului 
financiar actual al BCR, si anume [___] (“Auditor Financiar”) sau al unei Companii Controlate? 

Da 27 □  Nu □ 
___________________________ 
 

4.6 Sunteti manager / membru al Comitetului Executiv intr-o alta companie in care unul din membrii 
Comitetului Executiv al BCR 28 este administrator non-executiv / membru al Consiliului de 
Supraveghere? 

Da 29 □  Nu □ 
___________________________ 

 
4.7 Aveti orice relatii de familie30 cu o persoana care:  

 este/ a fost31 angajat al BCR sau a unei companii controlate de BCR sau director/ membru al 

Comitetului Executiv al BCR sau al unei Companii Controlate; si/sau 

 este un actionar semnificativ al BCR? 

Da32 □  Nu □ 
___________________________ 
 

4.8 Prin prezenta declar urmatoarele entitati33 in care un membru al familiei34 detine calitatea de 
actionar / administrator in companii sau entitati profit / non-profit (a se completa daca este 

cazul)35:_________________________ 
 

5  Gandirea independenta 
 
Prin prezenta, confirm faptul ca sunt capabil sa actionez cu o gandire independenta, asa cum acest 
model de comportament este detaliat in Ghidul EBA / GL / 2017/12 privind evaluarea adecvarii 
Membrilor Organului de Conducere si a persoanelor care detin Functii Cheie in conformitate cu 
Directiva 2013 / 36 / UE si Directiva 2014/65 / UE. 
 
6 Parti afiliate/ persoane care au o legatura stransa 
 
 Dupa ce am luat la cunostinta de notiunea de „Parti afiliate”, asa cum este ea definita in Anexa 4/ 

Sectiunea B de mai jos, prin prezenta: 
 

 confirm ca datele listate in Anexa 4/ Sectiunea B de mai jos sunt adevarate, complete si 

actualizate;  

 ma oblig sa raportez imediat (inclusiv pentru minorii considerati partile afiliate) si sa asigur ca 

membrii familiei mele calificati drept parti afiliate sau persoane in stransa legatura (atasati la 

prezenta sub forma Anexei 4/ Sectiunea B) raporteaza toate tranzactiile directe si/sau 

indirecte calificate drept tranzactii cu parti afiliate si supuse obligatiilor de raportare si 

identificare conform articolelor 102-107 din Regulamentul BNR nr. 5/2013 sau tranzactii cu 

                                                
26 Daca raspunsul la intrebare este “da”, trebuie furnizata o descriere a situatiei.  
27 Daca raspunsul la intrebare este “da”, trebuie furnizata o descriere a situatiei. 
28 O lista cu membrii Comitetului Executiv al BCR trebuie atasata documentului sub forma Anexei 3.  
29 Daca raspunsul la intrebare este “da”, trebuie furnizata o descriere a situatiei. 
30 concept de legaturi de familie/familie este unul larg si ar trebui sa includa toti membrii unei familii largite – sotii (chiar divortati), 
descendentii lor (inclusiv persoanele adoptate), rudele in linie ascendenta, ca si fratii (in esenta, toate persoanele de care o 
persoana este legata pentru a le oferi intretinere conform legii romanesti.  (obligatie de intretinere). 
31 In ultimii cinci (5) ani.  
32 Daca raspunsul la intrebare este “da”, trebuie furnizata o descriere a situatiei. Pentru fiecare ruda trebuie furnizate 
urmatoarele informatii: nume, prenume, pozitia in BCR sau in compania controlata de BCR, departamentul / directia / unitatea. 
33 Entitati care au relatii de afaceri cu banca – ex. cont curent deschis, furnizor. 
34 Sot / sotie, partener / partener de coabitare, rude pina la gradul 2 – ex. parinti, copii si alte relatii cu persoana cu care 
locuieste. 
35 Nota: candidatul / membrul CS va indica pentru fiecare ruda, daca este cazul, numele companiei, activitatea, codul unic de 
inregistrare, relatia de afaceri cu banca. 
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persoane in stransa legatura conform art. 3 punctul 26 din MAR EU nr. 596/2014 pe care le 

voi incheia eu insumi sau membrii familiei mele listati in Anexa 4/ sau printr-un fiduciar; si  

 ma oblig sa raportez imediat orice schimbari sau orice tranzactii noi ale unor aspecte catre: 

Banca Comerciala Romana S.A. – Directia de Conformitate (Contact.Regulators@bcr.ro si 

compli.securities@bcr.ro). 

Da □  Nu36 □ 
___________________________ 

                                                
36 Daca raspunsul la intrebare este “nu”, trebuie furnizate clarificari si justificarea refuzului. 
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II. ACURATETEA DECLARATIEI 
 
Subsemnatul, [___], cetatean  [___], nascut la [___], in [___], domiciliat in [___], identificat cu  [___], 
seria [___], numar [___],  
 
a)     Confirm prin prezenta ca informatiile mentionate mai sus conform Sectiunii I, Articolele 1 - 5 din 
acest document sunt corecte, complete si actualizate si ma oblig sa dezvalui angajatorului BCR in 
scris si fara intarzieri nejustificate, orice modificari care ar putea apare ulterior. Daca in orice moment, 
oricare dintre informatiile furnizate prin prezenta se dovedesc a fi inexacte si/sau false, ma oblig prin 
prezenta sa despagubesc pe deplin BCR pentru orice daune provocate de astfel de declaratii false si 
recunosc faptul ca o astfel de declaratie neadevarata (datorata oricarei situatii pentru care pot fi tinut 
raspunzator prin lege sau in alt fel) ar putea fi inteleasa ulterior drept o cauza a incetarii contractului de 
munca;  
 
b) Prin prezenta inteleg si sunt de acord ca detaliile mele personale incluse in acest contract ce 

pot fi calificate drept „date personale” (“Date Personale”) conform Regulamentului UE nr. 2016 / 679 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, ce abroga Directiva 

CE 95/46  (denumita in continuare“GDPR”), sa fie prelucrate de BCR sau de alt furnizor de servicii 

(localizat in Romania sau in alt Stat Membru al Uniunii Europene) care actioneaza in calitate de 

procesator de date al BCR cu scopul evaluarii adecvarii la inceperea unui mandat, autorizare si/ sau 

orice alta reevaluare ulterioara, conform celor cerute de legea aplicabila. 

In sensul prezentei sectiuni, persoana vizata este candidatul / membrul (chiar si dupa incetarea relatiei 

contractuale / mandatului cu BCR). Candidatul / membrul este obligat sa furnizeze datele personale 

solicitate, aceste date fiind necesare pentru BCR pentru a efectua o evaluare initiala a adecvarii 

pentru a incheia un mandat, autorizare si / sau orice alta reevaluare ulterioara. Refuzul de a furniza 

astfel de date determina imposibilitatea de a efectua evaluarile mentionate mai sus. 

Destinatarii datelor cu caracter personal sunt persoanele vizate, reprezentanti si angajati BCR, 

reprezentanti si angajati Erste Bank, alte persoane autorizate, aflate pe teritoriul Uniunii Europene, 

precum si Banca Nationala a Romaniei, Registrul Comertului Roman, Autoritatea de Supraveghere 

Financiara, precum si orice autoritati judiciare si autoritati publice. 

Pentru a asigura indeplinirea scopurilor enumerate mai sus, BCR va procesa datele personale pe care 

ni le furnizati in cadrul acestei declaratii pe durata executarii relatiei contractuale / mandatului si 

ulterior, pentru a respecta obligatiile legale aplicabile, inclusiv dispozitiile referitoare la arhivare. 

 imi dau consimtamantul in mod expres si fara echivoc ca BCR, personal sau prin intermediul 

unui furnizor de servicii care actioneaza in numele sau si este localizat in Romania sau in alt Stat 

Membru al Uniunii Europene, sa poata efectua orice cercetari necesare si/sau recomandate in scopul 

verificarii exactitatii oricarei declaratii facute prin prezenta (inclusiv prin solicitarea de referinte de la 

orice fost angajator al meu) si sa evalueze continuu adecvarea conform regulamentelor interne 

aplicabile ale BCR; 

Da □ Nu □ 

 am fost informat cu privire la prevederile GDPR, in special a celor referitoare la urmatoarele 

drepturi: (i) dreptul de acces; (ii) dreptul de a interveni asupra Datelor Personale prelucrate de BCR 

si/sau de furnizorul de servicii care actioneaza drept procesatorul de date al BCR (ex: prin rectificare 

sau stergere); (iii) dreptul de a nu fi supus nici unei decizii individuale bazat exclusiv pe prelucarea 

automata; (iv) dreptul de a restrictiona prelucrarea; si (v) dreptul la portarea datelor, si (vi) dreptul de a 

obiecta in orice moment pe baza unor motive justificate si legitime legate de situatia mea particulara 

fata de prelucrarea datelor, daca prevederile legale specifice nu stipuleaza contrariul.  

            

                                                  Da □ Nu □ 
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 Am fost informat ca drepturile mentionate in acest paragraful pot fi exercitate prin transmiterea unei 

solicitari scrise la urmatoarea adresa: HR.Contact@bcr.ro si dpo@bcr.ro.   
             
            Da □ Nu □ 
 
 
c) Declar ca am dreptul de a dezvalui complet Datele Personale ale oricarei parti afiliate 
mentionata in prezenta si confirm prin prezenta ca BCR va fi de asemenea indreptatita sa prelucreze 
orice Date Personale ale partilor afiliate respective, conform scopurilor mentionate in prezenta si cu 
respectarea legii aplicabile.         
            
                                                                                               Da □ Nu □ 

 
 
Acest document si oricare si toate obligatiile non-contractuale care deriva din sau legate de acesta vor 
fi guvernate de si interpretate in toate sensurile conform legii romanesti. Orice si toate disputele care 
deriva din sau sunt legate de acestea vor fi rezolvate pe cale amiabila iar daca nu se reuseste 
aceasta, de catre instantele romane competente. 
 
Anexele de la 1 la 5 din Sectiunea B de mai jos vor fi considerate parte integranta a acestui document. 
 

 
 
______________________________ 

 
 
______________________________ 
 

Locul. Data Semnatura 

 
Va rog returnati documentul semnat catre: 
 
BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.  
 
Adresa: [____] 
Email: [____] 
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SECTIUNEA B – ANEXE 

 
ANEXA 1 

 
CURRICULUM VITAE 
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ANEXA 2 

 
TERMENI DEFINITI  

 

Companie 
controlata  

 BCR Chisinau SA37 
 BCR Banca pentru Locuinte SA 

 BCR Leasing IFN SA 
 BCR Fleet Management SRL 
 BCR Pensii SAFPP SA 
 BCR Payments Services SRL 
 Suport Colect SRL 

Actionar majoritar  Erste Group Bank AG 

Grup de actionari 
majoritari  

 Erste Group Bank AG 

 

                                                
37 To be properly identified and listed. 
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ANEXA 3 

 
MEMBRII COMITETULUI EXECUTIV/ CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE AL BCR 

 

Comitetul Executiv  Sergiu Cristian Manea38 
 Elke Meier 
 Ilinka Kajgana 
 Dana Luciana Dima 
 Thomas Kolarik 

Consiliul de 
Supraveghere 

 Manfred Wimmer39 
 Bernhard Spalt 
 Hildegard Gacek 
 Elisabeth Krainer Senger – Weiss 
 Daniela Nemoianu 
 Stefan Rudolf Dorfler (procedura de autorizare in curs) 
 Pozitie vacanta 

 

                                                
38 To be identified and listed. 
39 To be identified and listed. 
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ANEXA 4 

 
PARTI AFILIATE/ PERSOANE CARE AU O LEGATURA STRANSA 

 

Nume:  Data nasterii:  

Adresa dvs. de e-mail 
folosita in prezent:  

 

 
I Parti afiliate – definitie si obligatii legale 
 

Art. 102 din Regulamentului BNR nr. 5/2013 – Parti afiliate inseamna (printre altele): 
a) Membrii organelor de conducere ale institutiei de credit, ca si persoanele care detin functii 

cheie in acea institutie de credit, impreuna cu : 

 entitatile in care respectivii au/poseda interese directe/indirecte40; si  

 membrii apropiati ai familiei, care se anticipeaza sa influenteze sau sa fie influentati 

de acestia in raport cu institutia de credit; acestia pot include: partenerul de viata si copiii 

persoanei; copiii partenerului de viata al persoanei; dependenti ai persoanei sau ai 

partenerului de viata al acestuia. 

Art. 3, punctul 26. Regulamentul UE nr. 596/2014 „persoana care are o legatura stransa” 
inseamna:  

  (a) sotul/sotia, sau partenerul (partenera) echivalent(a) sotului/sotiei in conformitate cu dreptul 
intern;  

   (b) un copil aflat in intretinere in conformitate cu dreptul intern;  

   (c) o ruda care la data tranzactiei in cauza locuia in aceeasi locuinta de cel putin un an; sau  

   (d) o persoana juridica, un trust sau un parteneriat ale carui responsabilitati de conducere 
sunt exercitate de o persoana care exercita responsabilitati de conducere sau de o persoana 
mentionata la litera (a), (b) sau (c), care este direct sau indirect controlata de aceasta 
persoana, care s-a constituit in beneficiul persoanei respective sau ale carei interese 
economice sunt substantial echivalente cu cele ale persoanei respective. 

 
II Lista partilor afiliate/persoanelor aflate in stransa legatura 
 
 3.1 Persoane juridice  

 [___]41; 

 [___]; si 

 [___]. 

 3.2 Rude42 
 

Nume Relatie Data nasterii 

[___] [___] [___] 

 

III Tranzactii in domeniu 

 
Art. 102 al Regulamentului BNR nr. 5/2013 – Tranzactii cu partile afiliate includ:  
 expuneri implicate de creditele bilantiere si extra-bilantiere, ca si  

                                                
40 Indiferent de natura interesului: actionar/asociat, manager / membru al Comitetului Executiv,  director / membru al Consiliului 
de Supraveghere, interes financiar, personal si/sau profesional, etc. 
41 Candidatul / Membrul CS va furniza informatii.   
42 Candidatul / Membrul CS va furniza informatii. 
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 relatii cum ar fi contracte de servicii, vanzari si cumparari de active, contracte de constructii, 

acorduri de leasing, tranzactii cu instrumente derivative, imprumuturi si scoateri in afara 

bilantului.  

Nota: Termenul tranzactie trebuie inteles intr-un sens larg pentru a include nu numai tranzactiile care 
sunt incheiate cu partile afiliate, ci si situatiile in care o persoana (fata de care institutia de credit este 
expusa) care nu este in prezent o parte afiliata, devine ulterior o parte afiliata. 

 

Art. 19 din Regulamentul UE nr. 596/2014 Tranzactii efectuate de personalul de conducere: 
(a) fiecare tranzactie efectuata pe seama lor in legatura cu actiunile sau titlurile de creanta ale 
emitentului sau cu instrumente financiare derivate sau alte instrumente financiare conexe acestora, in 
ceea ce ii priveste pe emitenti; 
(b) fiecare tranzactie efectuata pe seama lor in legatura cu certificate de emisii, produse licitate pe 
baza acestora sau instrumente financiare derivate conexe, in ceea ce ii priveste pe participantii la 
piata certificatelor de emisii. 
Notificarile se fac cu promptitudine si nu mai tarziu de trei zile lucratoare de la data tranzactiei. 
(...) 
Persoanele care exercita responsabilitati de conducere notifica persoanele in relatii stranse cu 
acestea in scris in legatura cu obligatiile care decurg din prezentul articol si pastreaza un exemplar al 
notificarii. 

 

Prevederile ale Regulamentului (UE) NR. 596/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL 
CONSILIULUI din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piata (regulamentul privind abuzul de piata)  

 

Art.8 paragraf (1) Regulament (EU) nr. 596/2014 - In sensul prezentului regulament, utilizarea abuziva 
a informatiilor privilegiate are loc atunci cand o persoana detine informatii privilegiate si utilizeaza 
aceste informatii pentru a achizitiona sau a ceda, in nume propriu sau in numele unui tert, in mod 
direct sau indirect, instrumente financiare la care se refera informatiile respective. Utilizarea 
informatiilor privilegiate prin anularea sau modificarea unui ordin privind un instrument financiar la care 
se refera informatiile, in cazul in care acel ordin a fost emis inainte ca persoana in cauza sa cunoasca 
informatiile privilegiate, se considera de asemenea ca fiind o utilizare abuziva a informatiilor 
confidentiale. In ceea ce priveste licitatiile pentru certificate de emisii sau alte produse licitate pe baza 
acestora care sunt organizate in temeiul Regulamentului (UE) nr. 1031/2010, utilizarea informatiilor 
privilegiate cuprinde si lansarea, modificarea sau retragerea unei oferte de catre o persoana in nume 
propriu sau in numele unui tert. 

 

Art.14 Regulament (EU) nr. 596/2014 - O persoana nu trebuie: 
(a) sa participe sau sa incerce sa participe la practici de utilizare abuziva a informatiilor 
privilegiate; 
(b) sa recomande ca o alta persoana sa participe la practici de utilizare abuziva a informatiilor 
privilegiate sau sa convinga o alta persoana sa participe la utilizarea abuziva a informatiilor 
privilegiate; sau 
(c) sa divulge in mod neautorizat informatii privilegiate. 

 

Art.19 Regulament (EU) nr. 596/2014 (1) Persoanele care exercita responsabilitati de conducere, 
precum si persoanele care au o legatura stransa cu acestea notifica emitentul sau participantul la 
piata certificatelor de emisii si autoritatea competenta mentionata la alineatul (2) al doilea paragraf cu 
privire la: 

(a) fiecare tranzactie efectuata pe seama lor in legatura cu actiunile sau titlurile de creanta ale 
emitentului sau cu instrumente financiare derivate sau alte instrumente financiare conexe 
acestora, in ceea ce ii priveste pe emitenti; 
(b) fiecare tranzactie efectuata pe seama lor in legatura cu certificate de emisii, produse licitate 
pe baza acestora sau instrumente financiare derivate conexe, in ceea ce ii priveste pe 
participantii la piata certificatelor de emisii. 

Notificarile se fac cu promptitudine si nu mai tarziu de trei zile lucratoare de la data tranzactiei. 
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 (8) Alineatul (1) se aplica oricaror tranzactii ulterioare odata ce a fost atinsa suma de 5 000 EUR pe 
durata unui an calendaristic. Pragul de 5 000 EUR se calculeaza insumand fara compensare toate 
tranzactiile mentionate la alineatul (1). 
 (11) Fara a aduce atingere articolelor 14 si 15, o persoana care exercita responsabilitati de conducere 
in cadrul unui emitent nu deruleaza nicio tranzactie in nume propriu sau in contul unei terte parti, direct 
sau indirect, legata de actiunile sau titlurile de creanta ale emitentului sau de instrumente financiare 
derivate sau de alta natura legate de acestea, pe durata unei perioade inchise de 30 de zile 
calendaristice inainte de anuntarea unui raport financiar intermediar sau al unui raport financiar de 
sfarsit de an pe care emitentul are obligatia sa il publice in conformitate cu: 

(a) normele locului de tranzactionare in care actiunile emitentului sunt admise pentru 
tranzactionare; sau 
(b) dreptul intern. 

Art.30, paragraful 2, Regulament (EU) nr. 596/2014 
[...]autoritatile competente au atributiile necesare pentru a lua cel putin urmatoarele sanctiuni 
administrative si cel putin urmatoarele masuri administrative in cazul incalcarilor mentionate la 
alineatul (1) primul paragraf litera (a): 
(a) un ordin prin care se solicita persoanei responsabile de incalcare sa inceteze practicile 
respective si sa nu le mai repete; 
(b) restituirea profiturilor obtinute din incalcare sau a pierderilor evitate prin aceasta, in masura 
in care acestea pot fi stabilite; 
(c) o avertizare publica care indica persoana responsabila de incalcare si natura incalcarii; 
(d) retragerea sau suspendarea autorizatiei in cazul societatilor de investitii; 
(e) o interdictie temporara de a mai detine functii de conducere in societati de investitii a unei 
persoane care exercita responsabilitati de conducere intr-o societate de investitii sau oricarei 
alte persoane fizice care se face responsabila de incalcare; 
(f) in situatia unor incalcari repetate ale articolului 14 sau 15, o interdictie permanenta de a mai 
detine functii de conducere in societati de investitii a unei persoane care exercita responsabilitati 
de conducere intr-o societate de investitii sau oricarei alte persoane fizice care se face 
responsabila de incalcare; 
(g) o interdictie temporara de a tranzactiona pe cont propriu a unei persoane care exercita 
responsabilitati de conducere intr-o societate de investitii sau oricarei alte persoane fizice care 
se face responsabila de incalcare; 
(h) sanctiuni pecuniare administrative maxime egale cu pana la de trei ori valoarea profiturilor 
obtinute sau a pierderilor evitate ca urmare a incalcarii, in cazul in care acestea pot fi stabilite; 
(i) pentru persoanele fizice, sanctiuni pecuniare administrative maxime de cel putin: 

(i) 5 000 000 EUR sau, pentru statele membre in care euro nu este moneda oficiala, valoarea 
echivalenta in moneda nationala la cursul de schimb din 2 iulie 2014, pentru incalcari ale 
articolelor 14 si 15; 
(ii) 1 000 000 EUR sau, pentru statele membre in care euro nu este moneda oficiala, valoarea 
echivalenta in moneda nationala la cursul de schimb din 2 iulie 2014, pentru incalcari ale 
articolelor 16 si 17; si 
(iii) 500 000 EUR sau, pentru statele membre in care euro nu este moneda oficiala, valoarea 
echivalenta in moneda nationala la cursul de schimb din 2 iulie 2014, pentru incalcari ale 
articolelor 18, 19 si 20; si 

(j) pentru persoanele juridice, sanctiuni pecuniare administrative maxime de cel putin: 
(i) 15 000 000 EUR sau 15% din cifra de afaceri anuala totala a persoanei juridice potrivit 
ultimelor situatii financiare disponibile aprobate de organul de conducere sau, pentru statele 
membre in care euro nu este moneda oficiala, valoarea echivalenta in moneda nationala la 
cursul de schimb de la 2 iulie 2014, pentru incalcari ale articolelor 14 si 15; 
(ii) 2 500 000 EUR sau 2% din cifra de afaceri anuala totala potrivit ultimelor situatii financiare 
disponibile aprobate de organul de conducere sau, pentru statele membre in care euro nu 
este moneda oficiala, valoarea echivalenta in moneda nationala la cursul de schimb de la 2 
iulie 2014, pentru incalcari ale articolelor 16 si 17; si 
(iii) 1 000 000 EUR sau, pentru statele membre in care euro nu este moneda oficiala, valoarea 
echivalenta in moneda nationala la cursul de schimb de la 2 iulie 2014, pentru incalcari ale 
articolelor 18, 19 si 20. 

 
 
______________________________ 

 
 
______________________________ 
 

Locul. Data Semnatura 
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ANEXA 5 

Dovezi care vor fi furnizate de Candidatul/Membrul Consiliului de Supraveghere 
 
Candidatul pentru calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere trebuie sa furnizeze cel putin 
urmatoarele informatii ca aport in cadrul evaluarii adecvarii:  
 

1. Detalii personale 

 
Detalii personale inclusiv numele complet, numele la nastere daca este diferit, sexul, locul si data 
nasterii, adresa si detalii de contact, nationalitatea, precum si numarul de identificare personala sau 
copia cartii de identitate sau a unui act echivalent. 
 

2. Cunostinte, aptitudini si experienta 
 
Un CV al candidatului, cuprinzand detalii cu privire la: 

o Numele complet, numele la nastere, locul si data nasterii, adresa, nationalitate, descrierea 
detaliata a educatiei, pregatirea profesionala;  

o experienta profesionala (inclusiv calificari academice si alte training-uri relevante); 
o Numele si natura tuturor organizatiilor pentru care candidatul a lucrat , 
o Natura si durata functiilor indeplinite, in special cu evidentierea oricaror  activitati din domeniul 

functiei dorite (experienta in sectorul bancar si/ sau in conducere); Pentru pozitiile ocupate in 
ultimii zece (10) ani, la descrierea acestor activitati, persoana trebuie sa specifice autoritatea / 
responsabilitatile ce i-au fost delegate, autoritatea de luare a deciziilor interne si domeniile de 
activitate de sub controlul sau, inclusiv numarul de salariati. Daca CV-ul include activitati 
onorifice (daca e cazul), inclusiv reprezentarea Organului de Conducere, acestea ar trebui 
mentionate 

o Referintele angajatului de la toti fostii angajatori, daca sunt disponibile. 
 

3. Reputatie, onestitate si integritate 
 

3.1 cazierul judiciar si informatii relevante despre anchete si actiuni penale, dosare civile si 
administrative, precum si actiuni disciplinare (inclusiv demiterea din functia de director de 
societate, falimentul, insolventa si proceduri similare), in special printr-un certificat oficial 
sau obtinut dintr-o sursa de informatii sigura cu privire la absenta de condamnari, cercetari 
si actiuni penale (de exemplu, cercetari desfasurate de terti, declaratii date de un avocat 
sau un notar stabilit in Uniunea Europeana).  

3.2. O declaratie din care sa reiasa daca sunt in curs de desfasurare proceduri penale sau 
daca persoana sau orice organizatie condusa de aceasta a fost implicata ca debitor in 
proceduri de insolventa sau proceduri similare  
 

      4. Doar daca este cazul: 
 

o orice declaratii privind proceduri penale iminente legate de persoana candidatului 
o orice declaratii privind organizatia condusa de candidat in care este implicat ca debitor in 

insolventa sau proceduri comparabile 
o orice evaluare anterioara a adecvarii persoanei, efectuata de un alt organ de evaluare 

competent (inclusiv identitatea organului de evaluare)  
o orice evaluare a reputatiei, onestitatii si integritatii ca persoana care conduce afacerile unei 

institutii de credit (daca a fost deja efectuata de o alta autoritate competenta); 
o orice evaluare anterioara a reputatiei, onestitatii si integritatii care a fost efectuata de o 

autoritate dintr-un sector non-financiar. 

 
 
______________________________ 

 
 
______________________________ 
 

Locul. Data Semnatura 

 
 


