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NOTĂ

AUTOR

Numar notă - 391 / 03/11/2021
Entitate funcţională Directia Contabilitate
Nivel confidenţialitate Confidential
Nume, prenume Oana Pascal BCR

1. Referitor la Nominalizarea PricewaterhouseCoopers Audit SRL ca auditor financiar 
independent pentru anul 2022 pentru BCR

2. Pentru Informare Avizare Aprobare

DE
VPC
ALCO
CEx
CRisc
CS
AGA

Alt nivel
N/A

N/A
N/A

3. Capitol ordinea de zi Subiecte pentru aprobare
4. Hotărârea propusă1 Avizarea de catre Comitetul Executiv si Consiliul de Supraveghere 

ale BCR, in vederea supunerii spre aprobare de catre Adunarea 
Generala a Actionarilor BCR, a urmatoarelor:
- nominalizarea PricewaterhouseCoopers Audit SRL (EUID 
ROONRC.J40/17223/1993, C.I.F. RO4282940) ca auditor financiar 
independent pentru anul 2022 pentru BCR; durata contractului de 
audit va fi de la data semnarii sale pana la data AGA BCR de 
aprobare a situatiilor financiare pentru anul 2022 (maximum 10 mai 
2023);
-  imputernicirea Comitetului Executiv pentru stabilirea listei 
serviciilor necesare, negocierea preturilor si a termenilor contractuali;
- imputernicirea Consiliului de Supraveghere pentru aprobarea 
contractului de audit, inclusiv a pretului acestuia pentru BCR si a 
oricaror doi membri ai Comitetului Executiv al bancii pentru 
semnarea acestuia.

Aprobarea de catre Comitetul Executiv al BCR a urmatoarelor:
-Subsidiarele BCR care fac obiectul auditului situatiilor financiare vor 
nominaliza pentru 2022 acelasi auditor financiar independent, 
respectiv PricewaterhouseCoopers Audit SRL;
- Reprezentantii BCR numiti in Adunarile Generale ale Actionarilor 
subsidiarelor BCR in scop vor vota conform celor descrise in nota.

                                                
         

1
Se completează în cazul documentelor supuse avizării/aprobării diferitelor comitete
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5. Conţinut:

In conformitate cu prevederile legale in vigoare, atat BCR, cat si majoritatea entitatilor din Grupul BCR 
indeplinesc criteriile de incadrare de marime care genereaza obligativitatea auditarii situatiilor financiare 
anuale.

Grupul Erste Bank are ca practica in stabilirea auditorului extern, numirea aceleiasi companii de audit pentru 
grup si subgrupurile sale din diferite zone. 

Directiva CE 43/2006 cu modificarile ulterioare, privind auditul legal al conturilor anuale si al conturilor 
consolidate mentioneaza ca auditorul situatiilor financiare ale grupului are si responsabilitatea verificarii 
activitatii auditorilor entitatilor grupului, si prin urmare, reprezentantii Erste Holding recomanda entitatilor din 
grup sa nominalizeze ca si auditor financiar extern aceeasi companie care este si auditorul grupului.

In baza celor de mai sus, in vederea supunerii spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor BCR, 
propunem urmatoarele spre avizare de catre Comitetul Executiv si Consiliul de Supraveghere ale BCR:

- nominalizarea PricewaterhouseCoopers Audit SRL (EUID ROONRC.J40/17223/1993, C.I.F. RO4282940) ca 
si companie de audit financiar extern pentru anul 2022 pentru BCR; durata contractului de audit va fi de la data 
semnarii sale si pana la Adunarea Generala a Actionarilor BCR pentru aprobarea situatiilor financiare aferente 
anului 2022, maximum 10 mai 2023;
- imputernicirea Comitetului Executiv pentru stabilirea listei serviciilor necesare, negocierea preturilor si a 
termenilor contractuali cu firma de audit;
- imputernicirea Consiliului de Supraveghere pentru aprobarea contractului de audit inclusiv a pretului acestuia 
pentru BCR si a oricaror doi membri ai Comitetului Executiv al BCR in vederea semnarii acestuia.

De asemenea, supunem aprobarii Comitetului Executiv urmatoarele propuneri:

- Subsidiarele Grupului BCR care fac obiectul auditului situatiilor financiare vor nominaliza pentru 2022 acelasi 
auditor financiar independent, respectiv PricewaterhouseCoopers Audit SRL;
- Reprezentantii BCR in Adunarile Generale ale Actionarilor subsidiarelor in scop vor vota in favoarea numirii
auditorului financiar independent pentru anul 2022. Potrivit reglementarilor interne ale subsidiarelor BCR, cu 
exceptia BCR Chisinau, Consiliul de Supraveghere/Consiliul de Administratie al fiecarei societati are 
responsabilitatea aprobarii contractelor cu auditorul si a preturilor acestora (asa cum au fost negociate si 
comunicate oficial de catre Directia Contabilitate din BCR). 

Pentru BCR Chisinau, potrivit legislatiei locale, aprobarea nivelului remuneratiei auditorului financiar 
independent se afla in competenta AGA societatii si, ca urmare, reprezentantul BCR numit in AGA respectiva 
va vota si pentru remuneratia datorata PricewaterhouseCoopers pentru exercitiul financiar 2022.

Mentionam ca, in baza Hotararii Comitetului Executiv al BCR din data de 21.09.2021, AGOA BCR Pensii din 
23.09.2021 a aprobat numirea PricewaterhouseCoopers Audit SRL in calitate de auditor financiar independent 
pentru anul 2022, avand in vedere necesitatea respectarii cerintelor specifice ale Autoritatii de Supraveghere 
Financiara (incheierea de catre societate a contractului cu auditorul numit pentru anul 2022 pana cel tarziu data 
de 30.09.2021).

Director Executiv: Semnatura:

Prezintă:

SEMNATURA MEMBRILOR COMITETULUI EXECUTIV
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Membru

SERGIU CRISTIAN MANEA
Presedinte Executiv CEO

Semnatura:

ELKE MEIER
Vicepresedinte Executiv Financiar 
CFO

Semnatura:

THOMAS KOLARIK
Vicepresedinte Executiv Operatiuni & 
IT  COO

Semnatura:

DANA LUCIANA DIMA
Vicepresedinte Executiv Retail & 
Private Banking

Semnatura:

ILINKA KAJGANA
Vicepresedinte Executiv Risc CRO

Semnatura:

Conflictele de interese
Fiecare membru al Comitetului Executiv/ Consiliului 
de Supraveghere care voteaza propunerile din
prezenta nota, nu are niciun interes direct si/ sau 
indirect care sa cauzeze vreun impact negativ
asupra independentei sale sau care sa declanseze 
vreun conflict de interese, care sa-l impiedice sa
participe la procesul decizional. In cazul in care 
membrul Comitetului Executiv/ Consiliului de
Supraveghere identifica vreun conflict de interese, 
acesta va actiona in conformitate cu cadrul de
reglementare aplicabil la nivel local (Codul de Etica 
si Politica privind conflictele de interese aplicabila
la nivelul organelor de conducere).

Conflicts of interests
Each Management Board/Supervisory Board 
member voting on the present note proposals, should
not have any direct and/or indirect interest in to 
cause any negative impact upon his/her independent
judgment as well as to trigger any conflict of 
interests, to impede him/her to participate to the 
decision
making process. In case the Management 
Board/Supervisory Board member identifies any 
conflict of
interests, he/she will act in accordance with Conflict 
of Interest local framework (Code of Ethics and
Managing the conflicts of interest for members of the 
BCR Management Body).
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