
REGULAMENTUL COMITETULUI DE REMUNERARE 

Aprobat in sedinta CA din data de 12.07.2018 

 

 

 
Prezentul regulament este realizat in baza prevederilor Regulamentului nr. 3/2014 privind unele 

aspecte legate de aplicarea OUG 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului si a 

Regulamentului UE nr. 575/2013 privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si 

firmele de investitii si de modificare a Regulamentului UE nr. 648/2012.  

 

Organizare 

 

Comitetul de remunerare este format din cel putin 2 membri neexecutivi ai Consiliului de 

Administratie, numiti in baza deciziei Consiliului de Administratie, astfel incat majoritatea 

membrilor comitetului sa fie reprezentata din membri neexecutivi ai consiliului. 

 

Comitetul de remunerare trebuie să fie constituit astfel încât să aibă capacitatea de a emite opinii 

competente şi independente asupra politicilor şi practicilor de remunerare şi asupra stimulentelor 

create pentru administrarea riscurilor, capitalului şi lichidităţii. 

 
Atributiile Comitetului de Remunerare 

 

Comitetul de remunerare este responsabil cu pregatirea deciziilor privind remunerarea, inclusiv a 

celor care au implicatii privind riscul si administrarea riscului, decizii care trebuie luate de catre 

conducerea societatii. 

 

La pregatirea deciziilor, Comitetul terbuie sa ia in calcul interesele pe termen lung ale 

actionarilor, investitorilor si altor detinatori de interese din companie, precum si interesul public. 

 

Comitetul are responsabilitatea de verificare si evaluare anuala a conformitatii politicilor de 

remunerare cu reglementarile ASF aplicabile; 

 

Comitetul monitorizeaza implementarea politicilor de remunerare si colaborareaza in mod direct 

atat cu auditorii societatii cat si cu membrii comitetului de risc pentru a se asigura ca politicile de 

remunerare corespund obiectivelor si strategiilor pe termen lung ale companiei. 

Comitetul de remunerare verifica anual evaluarea performantei la nivelul societatii, asigurandu-se 

ca procesul de evaluare se bazeaza pe performanta pe termen lung, in acord cu obiectivele de 

afaceri ale companiei. 

 

Dispozitii finale 

 

Prezentul Regulament se aproba prin decizie a Consiliului de Administratie al Societatii. Orice 

modificare a prevederilor acestuia va fi supusa aprobarii Consiliului de Administratie al 

Societatii. 
 

 


