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1. Structura organizatorică a BRD Asset Management S.A.I. S.A. 
 
 
Structura organizatorică a BRD Asset Management S.A.I. S.A. (denumită în cele ce urmează „S.A.I.” 

sau ”BRD AM”) este stabilită cu respectarea dispozițiilor prevăzute în legislația aplicabilă pieței de 

capital şi face parte integrantă din Regulamentul de organizare şi funcţionare al societății. (Anexa 1 la 

prezentul document). 

 

2. Componența structurii de conducere 
 

 
a) Consiliul de Administrație 

  Nume și prenume Funcția 
Mihai PURCĂREA Președinte 

Marius STOICA Membru 

Iancu GUDA Membru Independent 

 
b) Conducerea executivă și persoana care îi înlocuiește 

Nume și prenume Funcția 
Mihai PURCĂREA Director General 

Mihaela UNGUREANU Director General Adjunct 

Alexandru COMBEI Înlocuitor Director 

 

3. Principalele caracteristici ale sistemului de guvernanță 
 
 

• BRD AM asigură aplicarea unui sistem de guvernanță corporativă pentru o administrare corectă, 

eficientă și prudentă bazată pe principiul continuităţii activităţii, prin elaborarea și actualizarea 

continuă a cadrului normativ intern, în conformitate cu reglementările legale aplicabile pieței de 

capital, în vigoare; 

• În cadrul activităţii desfăşurate, BRD AM aplică sisteme de guvernanţă corporativă care respectă 

următoarele cerinţe, precum: asigurarea unei structuri organizatorice transparente şi adecvate, 

alocarea adecvată şi separarea corespunzătoare a responsabilităţilor, administrarea 

corespunzătoare a riscurilor/managementul riscurilor, adecvarea politicilor şi a strategiilor, 

precum şi a mecanismelor de control intern, aplicarea unor proceduri operaţionale solide care 

să împiedice divulgarea de informaţii confidenţiale, crearea unui sistem eficient de comunicare 

și de transmitere a informațiilor; 
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• În cadrul BRD AM structura organizatorică este construită cu respectarea prevederilor legale 

incidente, în vigoare, în așa fel încât activitatea BRD AM să decurgă fluent, în cel mai bun interes 

al deținătorilor de titluri de participare la fondurile administrate de către BRD AM. 

• Structura organizatorică a BRD AM permite minimizarea riscului unui conflict de interese: 

- între BRD AM şi Investitori; 

- între Investitori; 

- între Investitori și Fondurile Administrate; 

- între Fondurile Administrate. 

• Structura organizatorică a BRD AM reflectă în mod clar și documentat structurile ierarhice de 

raportare, precum şi să aloce funcţiile şi responsabilităţile aferente acestor structuri și procesul 

decizional în BRD AM; 

• În activitatea pe care o desfășoară, BRD AM respectă următoarele principii generale:  

- Are stabilită, aplică și menține o structură organizatorică în care sunt specificate clar 

nivelurile ierarhice, funcțiile și responsabilitățile sunt repartizate în mod clar și formalizat, 

astfel încât să se respecte principiul separării și independenței funcțiilor; 

- Stabilește, aplică și menține mecanisme corespunzătoare de control intern destinate 

asigurării respectării cadrului legal aplicabil, a deciziilor și procedurilor interne la toate 

nivelurile ierarhice;  

- Stabilește, aplică și menține un sistem intern eficient de raportare și comunicare a 

informațiilor la toate nivelurile relevante, precum și schimburi eficace de informații cu toate 

părțile terțe implicate; 

- Păstrează o evidență adecvată și ordonată a operațiunilor efectuate și a organizării interne. 

În anul 2021, au fost aduse modificări asupra cadrului de reglementări al BRD A.M. existent, 

precum și crearea de reglementări noi pentru a asigura un grad corespunzător de detaliere 

şi claritate privind activităţile desfăşurate de structurile S.A.I.. 

 

 

4. Concluziile evaluării poziţiei financiare având la bază situațiile financiare 
auditate pe anul 2021 

 
• În exercițiul financiar 2021 s-a înregistrat un profit brut în sumă 6.642.420 lei și un profit net de 

5.752.654 lei; 

• Activele sub administrare la 31 decembrie 2021 calculate conform reglementărilor A.S.F. sunt 

în sumă de 4.935.468.712lei.1 (la 31 decembrie 2020 au fost în sumă de 4,250,131,460.37 lei). 
 

                                                 
1 Conform Anexei 2 la prezentul document 
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5. Principalele caracteristici ale cadrului formal privind aplicarea principiilor şi 
practicilor de raportare financiară, inclusiv cele de raportare prudenţială  

 
BRD AM operează în conformitate cu prevederile Prospectelor de Emisiune, în cazul fondurilor de 

investiții administrate, sau ale actului constitutiv, în cazul raportării financiare proprii. 

Activitatea de contabilitate la nivelul S.A.I. și fondurilor de investiții administrate este externalizată către 

o entitate specializată - Neaga & Asociaţii Financial Consulting SRL. 

Politicile contabile au fost elaborate astfel încât să asigure furnizarea, prin situaţiile financiare anuale ale 

BRD AM și Fondurilor Administrate, a unor informaţii care să fie: 

a) inteligibile, în sensul de a fi uşor de înţeles de utilizatori; 

b) relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor; 

c) credibile, în sensul că: reprezintă fidel rezultatele şi poziţia financiară a societăţii, reflectă 

substanţa economică a evenimentelor şi tranzacţiilor şi nu doar forma juridică, sunt neutre, 

prudente, complete, sub aspectele semnificative; 

d) comparabile, pentru a compara în timp situaţiile financiare. 

Situațiile financiare sunt întocmite pe baza principiului continuității activității în viitorul previzibil. 

Situațiile financiare ale BRD AM și ale Fondurilor Administrate sunt întocmite în conformitate cu 

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) și cu reglementările ASF în vigoare. 

Responsabilitățile structurilor organizatorice ale BRD AM implicate de aplicarea principiilor şi practicilor 

de raportare financiară, inclusiv cele de raportare prudenţială: 

a) Consiliul de Administrație este responsabil de asigurarea existenţei unui cadru adecvat de 

verificare a modului în care se aplică legislaţia specifică privind raportarea către A.S.F., precum 

şi  a informaţiilor transmise către A.S.F., la solicitarea acesteia, privind anumite acţiuni 

întreprinse de Societate.  

b) Comitetul de Audit:  

- monitorizează procesul de raportare financiară şi transmite recomandări sau propuneri 

pentru a asigura integritatea acestuia;  

- monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, de management al 

riscurilor din cadrul entității şi, după caz, a auditului intern în ceea ce priveşte raportarea 

financiară a entităţii auditate, fără a încălca independenţa acestuia; 

- monitorizează auditarea situațiilor financiare individuale anuale;  

- verifică și monitorizează independența auditorului financiar, în special în legătură cu 

prestarea de servicii suplimentare către entitate; 

- se asigură că la nivelul Consiliului de Administrație au fost adoptate toate măsurile de 

remediere necesare soluționării deficiențelor identificate de auditorii financiar. 
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c) Direcția Control Intern și Conformitate este responsabilă cu monitorizarea și verificarea cu 

regularitate a aplicării prevederilor legale incidente activității BRD AM și a regulilor și procedurilor 

interne și ține evidența neregulilor descoperite; 

d) Direcția Administrare Riscuri este responsabilă cu monitorizarea riscurilor aferente activității 

desfășurate de către BRD AM atât în nume propriu cât și în numele fondurilor de investiții 

administrate; 

e) Auditul Intern evaluează modul în care sunt respectate dispozițiile cadrului legal, Reglementările 

interne, precum și modul în care sunt implementate politicile și procedurile Societății și dacă 

este cazul, propune modificările necesare. 

 

6. Principalele caracteristici ale sistemului de administrare /management a/al 
riscurilor  

 
• Politicile și activitățile de management al riscului sunt create conform celor mai bune practici și 

se concentrează asupra anticipării și identificării, cât mai rapid posibil, evaluării și monitorizării 

riscurilor. 

• Principalul obiectiv al managementului de risc este de a gestiona profilul de risc al S.A.I. în mod 

eficient, pentru a optimiza rentabilitatea ajustată cu gradul de risc. 

• BRD AM implementează această abordare, prin intermediul funcției de management al riscului, 

independentă de Direcția Investiții și celelalte direcții ale Societății. Implementarea combină 

crearea de politici la nivel centralizat concomitent cu descentralizarea controlului și a 

monitorizării riscului. 

• Factorii de risc semnificativi asociați investirii activelor proprii sunt riscul de piață, riscul de 

lichiditate și riscul de credit. In plus, este monitorizat și riscul operațional, influențat atât de factori 

interni, de exemplu angajaţi, structuri sau sisteme, cat si de factori externi. 

• BRD AM gestionează riscul de preț investind doar în unități de fond ale unor fonduri de investiții 

cu profil de risc scăzut/mediu. Expunerea S.A.I. la riscul de dobândă se referă în principal la 

depozitele plasate la bănci pe termen scurt, rezultând prin urmare un risc de dobândă redus. În 

vederea acoperirii riscului de lichiditate S.A.I. investește în principal în instrumente financiare 

care, în condiții normale de piață, sunt disponibile pentru a fi transformate în numerar într-un 

orizont scurt de timp. Astfel, unitățile de fond deținute de Societate pot fi răscumpărate în orice 

moment, în funcție de necesitățile de lichiditate. Riscul de credit decurgând din active financiare, 

în principal depozite este gestionat prin investiții realizate numai în contrapartide aprobate în 

urma unei analize și monitorizate permanent.  
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7. Extras privind concluziile evaluării eficienţei sistemului de administrare 

/management a/al riscurilor în anul 2021  
 
• Instrucțiunea privind administrarea riscurilor a fost revizuită și actualizată în cursul anului 2021, 

cu elemente noi semnificative, în principal în vederea îmbunătățirii alinierii la prevederile 

Ghidului ESMA nr. 897/2020 privind simularea situațiilor de criză de lichiditate în O.P.C.V.M. și 

F.I.A. si a includerii riscului legat de durabilitate printre riscurile relevante monitorizate ; 

• Au fost efectuate teste de stres asupra portofoliilor Fondurilor Administrate, de către Direcția 

Administrare Riscuri.  
• În cursul anului 2021 nu s-au înregistrat depășiri ale expunerilor investiţionale pe fondurile de 

investiții administrate. 

• În cursul anului 2021 nu s-au înregistrat evenimente importante de risc operaţional cu pierderi 

materiale semnificative aferente. 
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8. Anexe 
 

Anexa 1 - ORGANIGRAMA  SC BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. 
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Anexa 2 - Situaţia Fondurilor Administrate de BRD A.M. S.A.I. la data de 31.12.2021 
 

 
Nume Fond Activ Net 

Unități de fond în 
circulaţie 

VUAN Valuta 

1.1. BRD ACȚIUNI - Clasa A (RON)                                                                            137,937,692.67 436,883.931664 315.7307 RON 

1.2. BRD ACȚIUNI - Clasa E (EUR)                                                                            58,458,065.10 1,325,215.409797 44.1121 EUR 

2.1. BRD DIVERSO Clasa A (RON)                                                                            108,345,026.20 515,413.271903 210.2100 RON 

2.2. BRD DIVERSO Clasa E (EUR)                                                                            46,923,061.79 1,604,605.683430 29.2427 EUR 

3. BRD EURO FOND                                                                                        310,906,663.28  2,193,601.534488 141.7334 EUR 

4.1. BRD GLOBAL - Clasa A (RON)                                                                                                                                                            33,819,290.19 151,481.547893 223.2568 RON 

4.2. BRD GLOBAL - Clasa E (EUR)                                                                                                                                                                                                                                                 10,204,718.85 325,648.175060 31.3366 EUR 

4.3. BRD GLOBAL - Clasa U (USD)                                                                                                                                                                                                                                                 1,734,785.50 68,573.267144 25.2982 USD 

5. BRD OBLIGAȚIUNI                                                                                      114,076,460.26 602,160.758105 189.4451 RON 

6. BRD SIMFONIA                                                                                         1,859,829,018.29 40,942,998.666647 45.4248 RON 

7. BRD SIMPLU 191,413,283.52 1,865,969.739070 102.5811 RON 

8. BRD USD FOND                                                                                         85,143,828.14 732,988.343231 116.1598 USD 

 

*Valorile sunt calculate pe baza datelor disponibile în cadrul calculului activului net, nu sunt înregistrate ajustările 

conform IFRS. 
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