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1. Informaţii generale 

 

Date privind BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A.  

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. este constituită în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 

privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu reglementările specifice 

aplicabile pieţei de capital, cu o durată nelimitată de funcţionare, fiind înregistrată la Oficiul Registrul 

Comerţului Bucureşti sub nr. J40/7066/2000, cu codul unic de înregistrare 13236071. Obiectul de 

activitate al BRD Asset Management S.A.I. îl constituie administrarea organismelor de plasament 

colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.). 

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. a fost autorizată prin Decizia nr. 527/30.03.2001 şi este 

înregistrată în Registrul A.S.F. cu nr.  PJR05SAIR/400010 din data de 26.02.2003. Sediul social al BRD 

ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. este în Bucureşti, Str. Dr. Nicolae Staicovici, nr.2, etaj 5, sector 5.  

Date de contact: telefon 021.327.22.28, fax 021.327.14.10, e-mail brdamoffice@brd.ro, adresa web 

www.brdam.ro.  

Date privind Conducerea și acționariatul BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. la 31.12.2022 

Conducerea BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. este formată din: 

1. Mihai PURCĂREA - Director General, conform Autorizaţiei A.S.F. nr. 71/04.05.2020, 

îndeplineşte şi calitatea de Preşedinte al Consiliului de Administraţie conform Autorizaţiei A.S.F. nr. 

72/04.05.2020. Din această poziţie, Mihai este responsabil pentru strategia şi dezvoltarea unei 

societăţi de administrare a investiţiilor importante din România. Anterior, Mihai a deţinut poziţia de 

Director de Investiţii în cadrul S.A.I. Erste Asset Management şi a fost responsabil pentru 

implementarea strategiei de investiţii pentru entităţile administrate de aceasta. Mihai este deţinător al 

titlului CFA (Chartered Financial Analyst) şi membru în Consiliul Director al CFA Romania, deţinând, 

de asemenea, calitatea de membru şi în cadrul Asociaţiei Administratorilor de Fonduri (AAF) din 

România.  

2. Mihaela UNGUREANU - Director General Adjunct, conform Autorizaţiei A.S.F. nr. 

126/19.08.2022. Cu o experienţă profesională de peste 15 ani în activităţi financiar-bancare, Mihaela 

s-a alăturat echipei BRD Asset Management S.A.I. din 2017, coordonând la acel moment activitatea 

de Control Intern şi Conformitate. Anterior, a coordonat serviciile de depozitare şi custodie în cadrul 

Băncii Comerciale Române, având un înalt nivel de expertiză privind fondurile de investiţii şi fondurile 

de pensii, privind managementul de produs pentru servicii aferente pieţei de capital. 

Consiliul de Administrație are următoarea componență: 
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1. Mihai PURCĂREA - Preşedinte al Consiliului de Administraţie al BRD Asset Management 

S.A.I. din iunie 2016.  

2. Marius STOICA - Membru al Consiliului de Administraţie, Director Executiv Pieţe Financiare 

din cadrul BRD Groupe Societe Generale. Marius are o experienţă profesională de peste 20 

de ani pe piaţa de capital şi experienţă bancară relevantă privind activitatea de tranzacţionare 

a produselor pe piaţa valutară, monetară şi de capital, gestionarea riscurilor de lichiditate, a 

ratei dobânzii, gestionarea produselor şi serviciilor aferente pieţei financiare oferite clienţilor. 

3. Iancu GUDA - Membru independent al Consiliului de Administraţie, Director General Coface 

Romania Services SRL, cu o experienţă de peste 12 ani privind managementul riscului de 

credit în cadrul companiei. Iancu este lector asociat la Institutul Bancar Român, unde predă 

cursuri de analiză financiară şi finanţe corporative. A finalizat cu succes programul DOFIN - 

Centrul de Excelenţă European, precum şi cursurile EMBA Sheffield University şi este 

deţinător al titlului CFA. 

Acționariatul BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. la 31.12.2022 

1. BRD - Groupe Societe Generale S.A. deține un număr de 79.980 acțiuni nominative, 

reprezentând 99,975% din capitalul social, cu o valoare nominală totală de 3.999.000 RON; 

2. BRD Sogelease IFN S.A. deține un număr de 20 acțiuni nominative, reprezentând 0,025% din 

capitalul social, cu o valoare nominală totală de 1.000 RON.  

Societatea nu a achiziționat şi nu deține acțiuni proprii. 

Date privind grupul din care face parte  BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A.  

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. face parte din grupul BRD - Groupe Société Générale, care 

cuprinde și următoarele societăți: 

- ALD Automotive; 

- BRD Asigurări De Viață S.A.; 

- BRD Finance IFN S.A.; 

- BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.; 

- BRD Sogelease IFN S.A. 

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. nu are sucursale. 

 

Date privind activitatea BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A.  

Societatea are ca unic obiect de activitate administrarea organismelor de plasament colectiv în valori 

mobiliare (fonduri deschise de investiţii), având în administrare la data de 31.12.2022 un număr de 

doisprezece fonduri deschise de investiţii: 
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1) BRD Simfonia, autorizat prin Decizia 722/ 04.05.2001, înscris în Registrul A.S.F. sub nr. 

CSC06FDIR/400014/26.02.2004; 

2) BRD Obligațiuni, autorizat prin Decizia nr.3455/ 21.12.2005, înscris în Registrul A.S.F. sub 

nr. CSC06FDIR/400025/21.12.2005; 

3) BRD Diverso, autorizat prin Decizia nr.1713/ 27.08.2008, înscris în Registrul A.S.F. sub nr. 

CSC06FDIR/400056/27.08.2008; 

4) BRD Acțiuni, autorizat prin Decizia nr.1714 / 27.08.2008, înscris în Registrul A.S.F. sub nr. 

CSC06FDIR/400057/27.08.2008; 

5) BRD Global (fost Index), autorizat prin Decizia nr. 453/ 30.03.2010, înscris în Registrul A.S.F. 

sub nr. CSC06FDIR/400065/30.03.2010; 

6) BRD Euro Fond, autorizat prin Decizia  nr. 452/ 30.03.2010, înscris în Registrul A.S.F. sub 

nr. CSC06FDIR/400064/30.03.2010; 

7) BRD USD Fond, autorizat prin  Decizia nr. 87/ 04.06.2015, înscris în Registrul A.S.F. sub nr. 

CSC06FDIR/400095/04.06.2015; 

8) BRD SIMPLU, autorizat prin Decizia nr. 111/24.09.2019, înscris în Registrul A.S.F. sub nr. 

CSC06FDIR/400115/24.09.2019. 

9) BRD Orizont 2035, autorizat prin Decizia nr. 65/28.04.2022, înscris în Registrul A.S.F. sub nr. 

CSC06FDIR/400123/28.04.2022. 

10) BRD Orizont 2045, autorizat prin Decizia nr. 66/28.04.2022, înscris în Registrul A.S.F. sub nr. 

CSC06FDIR/400124/28.04.2022. 

11) BRD Oportunități, autorizat prin Decizia nr. 67/28.04.2022, înscris în Registrul A.S.F. sub nr. 

CSC06FDIR/400125/28.04.2022. 

12) BRD Euro Simplu, autorizat prin Decizia nr. 88/06.06.2022, înscris în Registrul A.S.F. sub nr. 

CSC06FDIR/400127/06.06.2022. 

 

Situaţia Fondurilor Administrate de BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. la 31.12.2022* 

 
Nume Fond Activ Net 

Unități de fond în 

circulaţie 
VUAN Valuta 

1.1. BRD ACȚIUNI - Clasa A (RON)                                                                           122,407,035.28 412,520.349509 296.7296 RON 

1.2. BRD ACȚIUNI - Clasa E (EUR)                                                                           53,104,342.38 1,280,696.643362 41.4651 EUR 

2.1. BRD DIVERSO Clasa A (RON)                                                                           73,737,092.29 373,262.406844 197.5475 RON 

2.2. BRD DIVERSO Clasa E (EUR)                                                                           36,208,048.52 1,317,394.822164 27.4845 EUR 

3. BRD EURO FOND                                                                       172,098,589.59  1,378,859.361558 124.8122 EUR 

4.1. BRD GLOBAL - Clasa A (RON)                                                                                                                29,661,507.03 147,128.439056 201.6028 RON 
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Nume Fond Activ Net 

Unități de fond în 

circulaţie 
VUAN Valuta 

4.2. BRD GLOBAL - Clasa E (EUR)                                                                                                                            8,055,779.10 284,631.333544 28.3025 EUR 

4.3. BRD GLOBAL - Clasa U (USD)                                                                                                                            1,977,785.66 91,767.619448 21.5521 USD 

5. BRD OBLIGAȚIUNI                                                                                     87,901,389.28 466,668.018670 188.3595 RON 

6. BRD SIMFONIA                                                                                        1,056,409,811.82 23,625,208.165776 44.7153 RON 

7. BRD SIMPLU 149,870,232.87 1,399,422.226253 107.0943 RON 

8. BRD USD FOND                                                                                        42,388,011.00 387,064.004827 109.5116 USD 

9.1. BRD ORIZONT 2035 - Clasa RON 2,248,380.48 22,754.849852 98.8088 RON 

9.2. BRD ORIZONT 2035 - Clasa EUR 84,096.00 3,409.519333 24.6650 EUR 

10.1. BRD ORIZONT 2045 - Clasa RON 1,977,001.92 20,102.891633 98.3441 RON 

10.2. BRD ORIZONT 2045 - Clasa EUR 54,262.02 2,209.868437 24.5544 EUR 

11.1. BRD OPORTUNITĂȚI - Clasa RON 2,288,028.09 22,370.098397 102.2806 RON 

11.2. BRD OPORTUNITĂȚI - Clasa EUR 1,139,204.66 44,612.531174 25.5355 EUR 

11.3. BRD OPORTUNITĂȚI - Clasa USD 140,277.98 5,172.982686 27.1174 USD 

12. BRD EURO SIMPLU 12,311,978.53 488,865.317837 25.1848 EUR 

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

conform IFRS. 

 

2. Schimbări semnificative în prospectele de emisiune 

  
În anul 2022, au existat două modificări asupra prospectelor de emisiune ale FDI BRD Acțiuni, FDI BRD 

Diverso, FDI BRD Euro Fond, FDI BRD Global, FDI BRD Obligațiuni, FDI BRD Simfonia, FDI BRD 

Simplu, FDI BRD USD Fond administrate de BRD Asset Management S.A.I., conform celor menționate 

mai jos: 

 

1. Modificarea documentaţiei prin adăugarea prevederilor ce introduc posibilitatea pentru BRD Asset 

Management S.A.I. să poată decide modificarea valorii comisionului de cumpărare și răscumpărare, în 

sensul creşterii sau scăderii acestuia, și aplicarea unor praguri valorice, fără a depăşi valoarea maximă 

de 5% a comisionului. 

Nota de informare a fost publicată în 29 Martie 2022. 

2. Actualizarea documentaţiei și menționarea în cuprinsul acesteia a noului auditor financiar al SAI și 

al fondurilor, DELOITTE AUDIT SRL.  
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Nota de informare a fost publicată în 13 Mai 2022. 

În cursul anului 2022, au fost lansate 4 noi fonduri deschise de investiții administrate de BRD Asset 

Management S.A.I.: FDI BRD Oportunități, FDI BRD Orizont 2035, FDI BRD Orizont 2045 şi FDI BRD 

Euro Simplu. Prospectele de emisiune ale acestor fonduri nu au suferit modificări până la sfarșitul anului 

2022.  

 

3. Politica de risc a societății cu privire la investirea activelor proprii 
 
 

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. preia în mod inevitabil, în activitatea pe care o desfășoară, 

riscuri, însă ținând cont ca acestea să fie limitate, măsurabile și controlabile în orice moment şi să 

respecte apetitul la risc asumat de entitate. În gestionarea riscurilor semnificative, BRD Asset 

Management S.A.I. are în vedere inclusiv politicile și metodele adoptate de Grupul BRD - Groupe 

Société Générale, adaptate la specificul activității de administrarea a activelor. 

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 ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. implementează această abordare, prin intermediul funcției de 

management al riscului, independentă de celelalte funcţii. Implementarea combină crearea de politici 

la nivel centralizat concomitent cu descentralizarea controlului și a monitorizării riscului. 

Factorii de risc semnificativi asociați investirii activelor proprii (susţinerea de către SAI a unor fonduri 

noi, pe care le administrează, nefiind inclusă în aceasta categorie) sunt riscul de piață, riscul de 

lichiditate și riscul de credit.  

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. In plus, riscul de dobândă poate fi generat şi de 

titluri de stat, a căror maturitate ramasă este însă limitată la 5 ani. În vederea acoperirii riscului de 

lichiditate S.A.I. investește în principal în depozite și instrumente financiare care, în condiții normale de 

piață, sunt disponibile pentru a fi transformate în numerar într-un orizont scurt de timp şi costuri minime. 

Riscul de credit decurgând din depozite este gestionat prin plasamente realizate numai la BRD Groupe 

Societe Generale S.A. iar riscul de credit aferent valorilor mobiliare este limitat doar la Ministerul de 

Finanțe. 
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Fiecare factor de risc este detaliat în Nota privind Managementul Riscului din Situațiile Financiare ale 

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. pentru anul 2022. 

 

4. Situaţiile Financiare ale BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. 
 
 

Situațiile  financiare ale BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. cuprinzând  situația rezultatului global, 

a poziției financiare, a modificărilor capitalurilor proprii și a fluxurilor de trezorerie sunt întocmite în 

concordanță cu: 

- Legea contabilității  nr. 82/1991,  republicată 

- Norma 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele 

Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile entităților autorizate, reglemenetate și supravegheate 

de Autoritatea de Supraveghere Financiară; 

- Instrucțiunea nr. 1/2016 privind  întocmirea  și depunerea  situației financiare anuale și a 

raportări anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de 

Supraveghere Financiară; 

Rezultatele financiare prezintă situația financiară a BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. aferentă 

activității curente desfășurate pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2022. 

În Anexa nr. 1 din cadrul Raportul administratorului este prezentată - Situaţia activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii la 31 decembrie 2022. 

La 31 decembrie 2022, Societatea deține active financiare așa cum au fost descrise în Nota 4 din 

situațiile financiare. O schimbare semnificativă în structura acestora este datorată subscrierii de unități 

de fond în fondurile nou lansate FDI BRD Oportunități, FDI BRD Euro Simplu, FDI BRD Orizont 2035 

și FDI BRD Orizont 2045. De asemenea, Societatea deține certificate de  trezorerie emise de statul 

român. 

Creanțele comerciale reprezintă comisionul aferent activității de administrare din luna decembrie 2022, 

iar scăderea valorii în anul 2022, față de anul 2021 a fost determinată de scăderea activelor fondurilor 

administrate. Această scădere se datorează atât scăderii prețurilor activelor în care fondurile au investit 

ca urmare a contextului economic, precum și ca urmare a retragerilor clienților în contextul războiului 

din Ucraina, inflației în creștere, precum și dobânzilor atractive oferite de băncile comerciale.  
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Valorile procentuale ale comisionului de administrare se prezintă astfel: 

Denumire Fond 2022 2021 

FDI BRD Simfonia 0.90% 0.90% 

FDI BRD Simplu 0.25% 0.25% 

FDI BRD Obligațiuni 1.00% 1.00% 

FDI BRD Diverso 1.80% 1.80% 

FDI BRD Acțiuni 1.80% 1.80% 

FDI BRD Global 1.50% 1.50% 

FDI BRD Usd Fond 0.84% 0.84% 

FDI BRD Euro Fond 0.24% 0.24% 

FDI BRD Euro Simplu 0.09% - 

FDI BRD Oportunități 1.80% - 

FDI BRD Orizont 2035 1.50% - 

FDI BRD Orizont 2045 1.50% - 

În totalul datoriilor, datoriile comerciale și de altă natură au o valoare semnificativă, fiind în scădere cu 

36,00% în exercițiul financiar 2022 față de 2021, ca urmare a scăderii valorii activelor administrate pe 

parcursul anului 2022.  

În Anexa nr. 2 se regăsește Situaţia veniturilor şi cheltuielilor pentru anul 2022 şi anul 2021, care 

prezintă rezultatul net al BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. realizat în exercițiul încheiat la 31 

decembrie 2022, în valoare de 3.458.339 RON comparativ cu rezultatul realizat în exerciţiul încheiat la 

31 decembrie 2021 (2021: 5.752.654 RON). 

Variația negativă de 40% a veniturilor din comisioane aferente activității de administrare a fondurilor 

deschise de investiții pentru anul 2022, față de anul 2021, a fost determinată de scăderea activelor 

fondurilor deschise de investiții administrate. 

Pe fondul achiziției de certificate de trezorerie emise de statul român și a plasamentelor în depozite 

bancare a fost înregistrată o creștere cu 161,00% a câștigului net din instrumente financiare la valoare 

justă prin contul de profit și pierdere și o creștere de 124,00% a venitului net din dobânzi. 

 
REMUNERAȚII 
 
BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. a implementat începând cu anul 2017 Politica de remunerare, 

fiind armonizată cu cerințele politicii  de Grup BRD - Groupe Société Générale. 

Valoarea totală a remunerațiilor plătite de BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A personalului său, 

pentru exerciţiul încheiat la 31 decembrie 2022 este prezentată conform adresei Autorității de 

Supraveghere Financiară SIIF nr. SI-DG 18757/01.11.2021 și este prezentată în Anexa 4. 
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Numărul mediu de persoane salariate în cursul exercițiului financiar 2022 este de 19,71 persoane, din 

care 2 persoane ocupă funcții de conducere. 

Fondurile administrate de BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A nu plătesc comisioane de 

performanță salariaților. 

 

5. Politica de remunerare 

 
Politica de remunerare face obiectul, cel puţin anual, a unei evaluări interne, sub supravegherea 

Comitetului de Remunerare. În acest context, o atenţie specială este acordată prevenirii acordării de 

stimulente pentru asumarea excesivă a riscurilor şi pentru alte comportamente contrare intereselor 

S.A.I.. 

Politica de remunerare a BRD Asset Management S.A.I. cuprinde următoarele informaţii:  

- Definirea tuturor conceptelor de bază privind remuneraţia şi personalul S.A.I.; 

- Principiile de bază privind remunerarea în cadrul BRD Asset Management S.A.I.; 

- Informaţii privind atribuţiile Comitetului de Remunerare; 

- Stabilirea clară a categoriilor de personal ale căror activităţi profesionale au un impact important 

asupra profilului de risc al S.A.I. şi al Fondurilor Administrare (personal identificat); 

- Identificarea clară a componentelor ce constituie remuneraţia fixă; 

- Identificarea clară a componentelor ce constituie remuneraţia variabilă; 

- Cadrul pentru evaluarea performanţei personalului; 

- Principii privind remuneraţia personalului identificat; 

- Aplicarea mecanismelor malus şi ale mecanismelor de recuperare; 

- Conţinutul acordului de clawback şi malus, semnat de către fiecare membru al personalului 

identificat. 

 

Conform politicii de remunerare a BRD Asset Management S.A.I., remunerația fixă este compusă în 

principal din salariul de bază la care se pot adăuga și alte venituri fixe şi vizează îndeplinirea 

corespunzătoare de către angajat a atribuților funcțiilor prin prisma componentelor profesionale definite 

în fișa postului. 

Remunerația este considerată fixă atunci când:  

 

a) Este bazată pe criterii predeterminate;  

b) Este nondiscreționară, reflectând nivelul de experiență profesională și senioritatea personalului;  

c) Este transparentă cu privire la valoarea individuală acordată membrului personalului;  

d) Este permanentă, fiind menținută pe o perioadă legată de rolul specific și de responsabilitățile 

organizaționale;  
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e) Este non-revocabilă, iar valoarea permanentă nu este schimbată decât prin negociere colectivă sau 

în urma unei renegocieri în conformitate cu criteriile naționale privind stabilirea salariilor;  

f) Nu poate fi redusă, suspendată sau anulată de S.A.I.;  

g) Nu prevede stimulente pentru asumarea riscurilor;  

h) Nu depinde de performanță. 

Nivelul remunerației fixe este corelat cu experiența profesională relevantă, competențele profesionale, 

responsabilitatea organizațională. 

 

Remunerația variabilă este reprezentată de: 

- Bonus anual de performanță, calculat în principal ca procent din salariul de bază; 

- Alte prime care depind de performanță; 

Remunerația variabilă nu este plătită prin intermediul unor instrumente sau metode care să faciliteze 

evitarea respectării reglementărilor legale. 

 

Remunerația variabilă: 

a) Nu este garantată sau reportată în mod automat de la un an la altul. Criteriile de distribuire sunt 

supuse unui proces anual, echitabil, de revizuire și nu garantează acordarea de sume pe parcursul mai 

multor ani. Nu limitează capacitatea S.A.I. de a-şi întări baza de capital. 

b) Nu este plătită prin mijloace sau metode care facilitează eludarea îndeplinirii cerințelor normative în 

vigoare; 

c) Nu încurajează asumarea de riscuri excesive curente sau viitoare; 

d) Ia în considerare şi toate tipurile de riscuri curente sau viitoare. 

Bonusul obţinut pentru realizări care mai târziu se transformă în pierderi semnificative se va reflecta în 

alocarea bonusului pentru anul în care aceste pierderi au fost înregistrate atât la nivelul S.A.I., cât şi la 

nivelul structurii în care se desfăşoară activitatea, precum şi la nivel individual, prin aplicarea malus şi 

a mecanismelor de recuperare; 

e) Încurajează cooperarea între echipe și/sau structuri. 

 

Remuneraţia variabilă ia în considerare conformitatea acţiunilor individuale cu prevederile Codului 

deontologic. Dreptul de a primi remunerația variabilă este acordat la sfârșitul perioadei de acumulare 

sau în timpul perioadei de acumulare, care trebuie să fie de cel puțin un an. Excepție constituie situația 

primului an de angajare.  

S.A.I poate decide reducerea sau neacordarea remunerației variabile în cazul în care aceasta nu poate 

fi susținută în conformitate cu situația financiară a S.A.I. sau a structurii în care se desfășoară activitatea 

și a angajatului în cauză. 
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Evaluarea performanței este formalizată în mod corespunzător și este transparentă pentru angajați. 

Fiind corelată cu performanța, remunerația variabilă se bazează pe o combinație a evaluării rezultatelor 

generale ale S.A.I., ale Fondurilor Administrate, precum și a performanței individuale.  

Evaluarea performanței personalului este realizată într-un cadru multianual pentru a se asigura că 

procesul de evaluare se bazează pe performanța pe termen lung și că plata efectivă a componentelor 

remunerației se întinde pe o perioadă care ține de performanțele pe termen lung ale Fondurilor 

Administrate și pe riscurile aferente investițiilor acestora. 

Personalul S.A.I. va avea setate atât obiective cantitative, cât şi calitative, iar deciziile de remunerare 

iau în considerare evaluarea performanţei pe baza unor obiective cantitative şi calitative. 

Obiectivele cantitative pot viza performanţa Fondurilor Administrate, evoluţia activelor Fondurilor 

Administrate, rezultatele generale ale S.A.I.. 

Obiectivele calitative vizează aspecte privind respectarea reglementărilor aplicabile, inclusiv a normelor 

interne şi, în special, a celor care ţin de deontologia profesională, satisfacţia clienţilor, rezultatele 

misiunilor de control, muncă în echipă, respectarea politicii de administrare a riscurilor, respectarea 

regulilor interne. Obiectivele calitative: 

-  iau în considerare evaluarea legislaţia în vigoare şi documentele normative interne pentru protecţia 

intereselor clientului (cum ar fi: KYC, respectarea prevederilor privind informarea investitorilor);  

- ţin cont de interesele clienţilor (de exemplu, tratarea corectă a clienţilor, evitarea şi mitigarea 

conflictului de interese, etc.) prin indicatori specifici de satisfacţie a clientului (studii de satisfacţie, număr 

de petiţii);  

- ţin cont de creşterea eficienţei/îmbunătăţirii proceselor.  

 

Remuneraţiile au fost acordate cu respectarea principiilor de remunerare stabilite de către Consiliul de 

Administraţie, în conformitate cu prevederile legale şi procedurile interne. Nu au fost constatate 

deficienţe şi nereguli. 

 

În cursul anului 2022, au fost identificate aspecte care să impună modificarea politicii de remunerare. 

Principalele modificări față de versiunea anterioară sunt: 

- Modificări operate la nivelul Definiţiilor şi Abrevierilor: includerea definiției pentru „Personal S.A.I.”, 

completarea definiţiei pentru malus, includerea definiţiei pentru clawback, completarea definiţiei pentru 

„perioada de reţinere”, completarea definiţiei pentru perioada de amânare, includerea abrevierii pentru 

EAS (Evaluarea anuală a situaţiei individuale); 

-  Modificări operate la nivelul Considerentelor generale: includerea descrierii remunerării, includerea 

menţiunii conform căreia o pondere însemnată din cheltuielile operaţionale este reprezentată de 

cheltuielile cu personalul, excluderea posibilităţii de remuneraţie variabilă pentru membrii Consiliului de 

Administraţie, înlocuirea termenului „directori” cu „Conducere Executivă”. 
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- Modificări operate la nivelul Principiilor generale, reorganizarea informaţiei, numerotarea principiilor şi 

completarea acestora, astfel: 

o Principiul nr. 1: politica de remunerare este bazată pe principiul egalităţii de tratament 

pentru membrii personalului de gen masculin şi membrii personalului de gen feminin, 

pentru prestarea aceleiaşi munci sau a unei munci de o valoare egală/ politica de 

remunerarea respectă cultura şi valorile corporative ale S.A.I. / politica de remunerare 

ţine cont de rotaţia de personal constatată la nivel de meserii practicate în S.A.I., cât şi 

de piaţa muncii (perspective de recrutare, rata şomajului, demografie); 

o Principiul nr. 2: politica de remunerare are în vedere şi administrarea sănătoasă şi 

prudentă a riscurilor privind dezvoltarea durabilă / menţiuni privind bugetarea 

bonusului; 

o Principiul nr. 3: principiul proporţionalităţii are două dimensiuni: Principiul 

proporţionalităţii între instituţii financiar-nebancare şi între angajaţi; 

o Principiul nr. 5: Evaluarea performanţei este formalizată în mod corespunzător şi este 

transparentă pentru angajaţi; 

o Principiul nr. 6: Politica de remunerare este selectivă, prin orientarea spre performanţă 

şi asocierea directă a angajaţilor cu îndeplinirea propriilor obiective de performanţă şi 

comportamentale; 

o Principiul nr. 7: Recunoaşterea statutului de angajat este privilegiată şi constituie atât 

un factor de coeziune al S.A.I., cât şi vector de comunicare şi de împărtăşire a culturii 

şi rezultatelor S.A.I.; 

- Modificări operate la nivelul personalului identificat: înlocuirea termenului „directori” cu „Conducere 

Executivă”, înlocuirea „Personalul Direcţiei Control Intern şi Conformitate” cu „Ofiţeri Conformitate”, 

includerea poziţiei „Expert Proiecte transversale şi organizare corporatistă”; 

- Modificări operate la nivelul remuneraţiei fixe: includerea menţiunii conform căreia principala 

componentă a remuneraţiei în entitate o reprezintă remuneraţia fixă, care este constituită în principal 

din salariul de bază, înlocuirea termenului „directori” cu „Conducere Executivă”, modificări la nivelul 

celui de-al 13-lea salariu; 

- Modificări operate la nivelul remuneraţiei variabile: includerea menţiunii conform căreia Remuneraţia 

variabilă individuală are la bază criterii precis stabilite şi formule clare de alocare, descrise în 

reglementarea internă privind sistemul KPI, în condiţiile încadrării în bugetul alocat acestei structuri. 

Îmbină evaluarea performanţei colective şi a performanţei individuale (măsurate atât prin indicatori 

calitativi cât şi cantitativi), detalierea menţiunilor privind bonusurile garantate; 

- Modificări operate la nivelul evaluării performanţei : exclusă menţiunea privind luarea în considerare 

a performanţei structurii în care se desfăşoară activitatea; 
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- Modificări operate la nivelul pragului de remuneraţie care solicită amânarea unui procent de 60% din 

remuneraţia variabilă brută, de la 25,000 EUR la 30,000 EUR şi includerea menţiunii conform căreia 

pentru fiecare an, data intrării în drepturi pentru echivalentul UF este aceeaşi cu data plăţii pentru partea 

de numerar din anul respectiv; 

- Modificări operate la nivelul dispoziţiilor finale, referitor la comunicarea politicii de remunerare prin 

intermediul Conducerii Executive şi a funcţiilor de control, precum şi a faptului că Politica de remunerare 

este disponibilă personalului în spaţiul comun alocat reglementărilor interne. Fiecare membru al 

personalului trebuie să înţeleagă şi să poată măsura corect importanţa componentelor propriei 

remuneraţii totale (ex.raportul între componentele fixă şi variabilă ale remuneraţiei totale, precum şi 

elemente de protecţie social, pensionare şi alte avantaje; 

-  Modificări minore la nivelul convenţiei de malus şi clawback. 

 

6. Informații asupra dezvoltării previzibile a societății 
 
 
În anul 2022, activele administrate de BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. au înregistrat o scădere 

de 37%, de la 4,9 miliarde RON la 3,1 miliarde RON. La nivelul întregii pieţe de administrare a fondurilor 

deschise de investiții a fost înregistrată o scădere de 31% a activelor administrate, până la nivelul de 

17,4 miliarde de lei, astfel încât, chiar în contextul unei scăderi mari la nivelul activelor administrate, 

cota de piaţă a Societăţii a înregistrat o ușoară scădere în această perioadă până la nivelul de 18,0%. 

În decursul anului 2022, Societatea a continuat să îmbunătăţească oferta de produse. Astfel, în luna 

iulie 2022, a lansat patru noi fonduri de investiții: 

• BRD Euro Simplu, fond deschis de investiții denominat în euro, ce urmărește realizarea de 

investiții în procent de până la 100% în depozite bancare, instrumente ale pieței monetare și 

instrumente cu venit fix. 

• BRD Oportunități, fond deschis de investiții pentru care moneda de referinţă este RON, cu o 

alocare flexibilă de investiții, putând investi atât în România cât și pe piețele globale. Fondul a fost 

lansat cu 3 clase de unităţi de fond, denominate în RON, EUR și respective USD. 

• BRD Orizont 2035 și BRD Orizont 2045, fonduri de investiții pentru care moneda de referinţă 

este RON, cu orizont de timp prestabilit și alocare dinamică a activelor. Acestea au fost lansate cu două 

clase de unităţi de fond, în RON, respectiv în EUR. 

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A intenționează să își dezvolte în continuare activitatea pe piața 

fondurilor de investiții, atât prin dezvoltarea fondurilor curente, cât și prin adăugarea de produse noi în 

măsura în care sunt identificate oportunități. Pentru 2023, Societatea are deja început un proces de 

modernizare a ofertei de produse cu scopul de a oferi permanent cele mai bune produse și servicii 

clienților săi. 
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Participarea BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. în cadrul unor serii de proiecte de Grup va sprijini 

efortul Societăţii de funcţionare după standarde profesionale înalte, fiind acordată o atenţie deosebită 

conformităţii la prevederile legale şi la cadrul intern de reglementări şi managementului eficient al 

riscului. 

În cursul anului 2022, Societatea nu a desfăşurat activităţi din domeniul cercetării şi dezvoltării, având 

ca obiect unic de activitate administrarea de fonduri. 

 

7. Evenimente ulterioare datei de raportare  
 
 
În perioada dintre sfârșitul datei de raportare și data autorizării situațiilor financiare nu au existat alte 

evenimente semnificative care ar putea conduce la ajustări ale situațiilor financiare pentru exercițiul 

încheiat la 31 decembrie 2022. 

 

Aprobat, 

Mihai PURCĂREA 

Președinte Director General 
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8. Notă explicativă 
 
 

NOTĂ EXPLICATIVĂ 

privind evenimentele relevante în legătură cu aplicarea prevederilor 

Regulamentului A.S.F. nr.2/2016 înregistrate în cursul exercițiului financiar 

2022 

 
Evenimentele relevante în legătură cu aplicarea principiilor de guvernanță corporativă în decursul 

anului 2022 de către BRD Asset Management S.A.I. S.A. au constat în: 

 

1. Asigurarea respectării cerințelor de transparență prin publicarea pe website-ul Societății, 

urmare a actualizării reglementarărilor interne, a informațiilor privind Politica de executare a 

dreptului de vot și Politica de administrare a ordinelor de tranzacționare. 

Principalele modificări ale Politicii de executare a dreptului de vot, față de versiunea anterioară 

constau în: 

a) Adăugarea de principii specifice pentru fondurile deschise de investiții administrate 

a caracteristicilor de mediu sau sociale; 

b) Adăugarea mențiunilor privind susținerea de către BRD Asset Management S.A.I. 

S.A. a îmbunătățirii caracteristicilor de mediu, sociale sau de guvernanță ale 

emitenților în care investește; 

c) Adăugarea de mențiuni privind împotrivirea societății la inițiative care ar putea să 

contribuie la sporirea riscurilor de mediu, social sau de guvernanță al emitenților în 

care investește, precum și inițiativelor care sunt în contradicție cu principiile ESG 

recunoscute în tratate internaționale consacrate (de exemplu: United Nations Global 

Compact). 

2. Revizuirea procedurilor interne relevante  privind înregistrarea petiţiilor, privind administrarea 

riscurilor, privind evaluarea activelor şi obligaţiilor Fondurilor Administrare, privind atribuţiile 

Direcţiei Investiţii, privind atribuţiile Direcţiei Suport Vânzări şi Marketing, privind atribuţiile 

Direcţiei Management Produse şi Procese, privind operaţiunile de plată din conturile S.A.I., 

privind separarea instrumentelor financiare ale Fondurilor Administrate, privind competenţele 

de aprobare şi semnare în cadrul BRD Asset Management S.A.I., privind lupta împotriva 

corupţiei, privind sistemul de alertă în cadrul BRD Asset Management S.A.I., privind 

conformitatea BRD Asset Management S.A.I. cu reglementările privind responsabilitatea 
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socială și de mediu, angajamentele grupului și cadrul procedurilor operaționale, privind 

principiile referitoare la cunoașterea furnizorilor, privind gestionarea riscului de abuz de piață, 

privind tratarea şi gestiunea solicitărilor de exercitare drepturi privind datele cu caracter 

personal, privind îndeplinirea cerințelor FATCA și CRS pentru clienții BRD Asset Management 

S.A.I. S.A., privind selecția, evaluarea și monitorizarea membrilor structurii de conducere și a 

persoanelor care dețin funcții cheie în cadrul BRD Asset Management S.A.I. S.A., privind 

descrierea etapelor și responsabilităților pentru crearea, implementarea și revizuirea 

documentației normative la nivelul societății, privind activitatea financiar-contabilă a societății 

și a fondurilor administrate, privind competețele de aprobare și semnare, privind cadrul 

aplicabil desfășurării activității de control intern, privind sancțiunile și embargourile. 

3. Prelungirea mandatului Doamnei Mihaela UNGUREANU, pentru funcția de Director General 

Adjunct în cadrul BRD Asset Management S.A.I. S.A. pentru o perioadă de 4 (patru) ani.  

Au fost efectuate testările cu privire la asigurarea continuității activității și pentru situațiile de urgență. 

În cursul anului 2022, Consiliul de Administrație a luat la cunoștință rapoartele privind activitatea de 

control intern și activitatea de administrare a riscului. 
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9. Anexa 1 - Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii 
 

 
 31 decembrie 2022  31 decembrie 2021 

 RON  RON 
 
 
Active 

  

 
Numerar și echivalente de numerar 15.721.323  30.064.000 
Active financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere 12.195.523  - 
Creanțe comerciale și de altă natură 2.517.303  3.515.583 
Cheltuieli în avans  93.971  65.003 
Imobilizări necorporale 380.710  262.322 
Imobilizări corporale 259.822  707.583 
Creanțe privind impozitul pe profit amânat 288.796  223.860 
Total 31.457.449  34.838.350 

    

Datorii    

Datorii comerciale și de altă natură 2.706.755  3.837.485 
Datorii aferente contractelor de leasing 188.123  606.450 
Datorii privind impozitul pe profit curent 142.900  86.064 
Provizioane pentru cheltuieli 1.804.972  1.399.124 
Total 4.842.537  5.929.123 

    

Capital propriu    

Capital subscris 4.000.000  4.000.000 
Rezerva legală 890.818  890.818 
Rezultatul reportat 21.724.094  24.018.409 
Total 26.614.912  28.909.227 
    
Total capital propriu și datorii  31.457.449  34.838.350 
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10. Anexa 2 - Situaţia veniturilor şi cheltuielilor 
   

 
  

 Nota  2022  2021 
   RON  RON 
      

Venituri din comisioane și onorarii 14  32.192.321  36.680.725 
Cheltuieli cu comisioane  15  19.431.235  21.644.052 
Venit net din comisioane 

 
 12.761.086  15.036.673 

      
Venituri din dobânzi și alte venituri asimilate 

 
 213.125  104.157 

Cheltuieli cu dobânzi și alte cheltuieli asimilate 
 

 5.610  11.676 
Venit net din dobânzi 

 
 207.515  92.481 

      
Caștig din instrumente financiare la valoare justa prin contul de 
profit si pierdere 

 
16 

 
1.067.763  409.542 

Venituri/cheltuieli diferente de curs valutar aferente contractelor de 
leasing  

16  1.404 
 

13.089 

Alte venituri operaționale   2.635  4.713 
 
Cheltuieli de exploatare 

  
   

Cheltuieli administrative și alte cheltuieli de exploatare 17  3.927.556  3.553.681 
Cheltuieli cu personalul 18  5.327.474  4.726.338 
Amortizarea imobilizărilor corporale 7  496.844  490.513 
Amortizarea imobilizărilor necorporale 8  207.917  117.368 
Total cheltuieli de exploatare   9.959.791  8.887.900 
      
Profit înainte de impozitare    4.080.612  6.642.420 
Cheltuieli aferente impozitului pe profit 12  622.273  889.766 
Profitul exercitiului   3.458.339  5.752.654 
Alte elemente ale rezultatului global    -  - 
Rezultatul global al exercitiului net de impozitul pe profit    3.458.339  5.752.654 
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11. Anexa 3 - Raportul Comitetului de Remunerare aferent anului 2022 
 
 
În contextul prevederilor art.49, alin.(2) din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor 

de guvernanţă corporativă de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea 

de Supraveghere Financiară1, Comitetul de Remunerare al BRD Asset Management SAI emite 

prezentul raport de activitate. 

 

Conform prevederilor interne şi legale, Comitetul de Remunerare are următoarele atribuţii: 

a) Analizează de o manieră independentă politicile şi practicile de remunerare, precum şi 
stimulentele oferite de S.A.I., în vederea administrării riscurilor;  

b) Este responsabil cu deciziile privind remunerarea, conform Politicii de remunerare, inclusiv cu 
deciziile care au implicaţii asupra riscurilor şi administrării riscurilor S.A.I. şi Fonduri Administrate;  

c) Acordă asistenţă şi consultanţă cu privire la elaborarea politicii de remunerare generală a S.A.I. 
şi se asigură că sistemul de remunerare ţine seama în mod corespunzător de toate tipurile de riscuri şi 
Fonduri Administrate;  

d) Asigură implicarea funcţiilor de control în elaborarea şi funcţionarea corespunzătoare a politicii 
de remunerare;  

e) Se asigură că politica de remunerare corespunde strategiei, obiectivelor, valorilor şi intereselor 
S.A.I., Fondurilor Administrate şi investitorilor;  

f) Supraveghează direct remunerarea funcţiilor de administrare a riscurilor şi de control intern;  

g) Aprobă remunerarea individuală a Directorilor şi a membrilor personalului cu cel mai mare nivel 
de remunerare din Societate;  

h) Răspunde de procedura de selecţie a consultanţilor de remunerare externi, după caz.  

 

În anul 2022, componența Comitetului de Remunerare nu a suferit modificări, fiind alcătuit din: 

-  Domnul Iancu GUDA, Președinte al Comitetului de Remunerare; 

-  Domnul Marius STOICA, Membru al Comitetului de Remunerare; 

 

Acţiuni relevante ale Comitetului de Remunerare al BRD Asset Management S.A.I. în anul 2022: 

                                                
1 Art.49, alin.(2) - Situaţiile financiare anuale ale entităţilor reglementate întocmite în conformitate cu 
reglementările contabile aplicabile sunt însoţite de raportul anual al comitetului de remunerare, după 
caz, şi de o notă explicativă în care sunt descrise evenimentele relevante înregistrate în cursul 
exerciţiului financiar în legătură cu aplicarea prevederilor prezentului regulament. 
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1) Ca urmare a modificării guvernanţei BRD Asset Management S.A.I., în anul 2022 Comitetul de 

Remunerare a supus aprobării Consiliului de Administraţie KPI generali (indicatorii cheie de 

performanţă generali, aplicabili întregului personal al S.A.I.); 

2) Comitetul de remunerare a aprobat nivelul remuneraţiei variabile pentru întreg personalul BRD 

Asset Management S.A.I.; 

3) Comitetul de remunerare a aprobat orice aspecte care au vizat remuneraţia şi avantajele 

salariale pentru funcţiile de control şi Conducere Executivă; 

 

La nivelul guvernanţei Politicii de remunerare, au fost efectuate următoarele modificări (considerate 

modificări fără impact semnificativ): 

 Modificări operate la nivelul Definiţiilor şi Abrevierilor: includerea definiţiei pentru „Personal 

S.A.I.”, completarea definiţiei pentru malus, includerea definiţiei pentru clawback, completarea 

definiţiei pentru „perioada de reţinere”, completarea definiţiei pentru perioada de amânare, 

includerea abrevierii pentru EAS (Evaluarea anuală a situaţiei individuale); 

 Modificări operate la nivelul Considerentelor generale (punct 4.1): includerea descrierii 

remunerării, includerea menţiunii conform căreia o pondere însemnată din cheltuielile 

operaţionale este reprezentată de cheltuielile cu personalul, excluderea posibilităţii de 

remuneraţie variabilă pentru membrii Consiliului de Administraţie, înlocuirea termenului 

„directori” cu „Conducere Executivă”; 

 Modificări operate la nivelul Principiilor generale (punct 4.2): reorganizarea informaţiei, 

numerotarea principiilor şi completarea acestora, astfel: 

Principiul nr.1: politica de remunerare este bazată pe principiul egalităţii de tratament 

pentru membrii personalului de gen masculin şi membrii personalului de gen feminin, 

pentru prestarea aceleiaşi munci sau a unei munci de o valoare egală; politica de 

remunerare respectă cultura şi valorile corporative ale S.A.I.; politica de remunerare 

ţine cont de rotaţia de personal constatată la nivelul de meserii practicate în S.A.I., cât 

şi de piaţa muncii (perspective de recrutare, rata şomajului, demografie); 

Principiul nr.2: politica de remunerare are în vedere administrarea sănătoasă şi 

prudentă a riscurilor privind dezvoltarea durabilă / menţiuni privind bugetarea 

bonusului; 

Principiul nr.3: principiul proporţionalităţii are două dimensiuni: între instituţii financiar-

nebancare şi între angajaţi; 

Principiul nr.5: evaluarea performanţei este formalizată în mod corespunzător şi este 

transparentă pentru angajaţi; 
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Principiul nr.6: politica de remunerare este selectivă, prin orientarea spre performanţă 

şi asocierea directă a angajaţilor cu îndeplinirea propriilor obiective de performanţă şi 

comportamentale; 

Principiul nr.7: recunoaşterea statutului de angajat este privilegiată şi constituie atât un 

factor de coeziune al S.A.I., cât şi vector de comunicare şi de împărtăşire a culturii şi 

rezultatelor S.A.I.; 

 Modificări operate la nivelul personalului identificat (punct 4.5.1): înlocuirea termenului 

„directori” cu „Conducere Executivă”, înlocuirea „Personalul Direcţiei Control Intern şi 

Conformitate” cu „Ofiţeri Conformitate”, includerea poziţiei „Expert Proiecte transversale şi 

organizare corporatistă”; 

 Modificări operate la nivelul remuneraţiei fixe (punct 4.6): includerea menţiunii conform căreia 

principala componentă a remuneraţiei în entitate o reprezintă remuneraţia fixă, care este 

constituită în principal din salariul de bază, înlocuirea termenului „directori” cu „Conducere 

Executivă”, modificări la nivelul celui de-al 13-lea salariu; 

 Modificări operate la nivelul remuneraţiei variabile (punct 4.7): includerea menţiunii conform 

căreia Remuneraţia variabilă individuală are la bază criterii precis stabilite şi formule clare de 

alocare, descrise în reglementarea internă privind sistemul KPI, în condiţiile încadrării în 

bugetul alocat acestei structuri. Îmbină evaluarea performanţei colective şi a performanţei 

individuale (măsurate atât prin indicatori calitativi cât şi cantitativi), detalierea menţiunilor privind 

bonusurile garantate; 

 Modificări operate la nivelul evaluării performanţei (punct 4.9): este exclusă menţiunea privind 

luarea în considerare a performanţei structurii în care se desfăşoară activitatea; 

 Modificări operate la nivelul pragului de remuneraţie (punct 4.10) care solicită amânarea unui 

procent de 60% din remuneraţia variabilă brută, de la 25,000 EUR la 30,000 EUR şi includerea 

menţiunii conform căreia pentru fiecare an, data intrării în drepturi pentru echivalentul UF este 

aceeaşi cu data plăţii pentru partea de numerar din anul respectiv; 

 Modificări operate la nivelul dispoziţiilor finale (punct 4.13) referitor la comunicarea politicii de 

remunerare prin intermediul Conducerii Executive şi a funcţiilor de control, precum şi a faptului 

că Politica de remunerare este disponibilă personalului în spaţiul comun alocat reglementărilor 

interne. Fiecare membru al personalului trebuie să înţeleagă şi să poată măsura corect 

importanţa componentelor propriei remuneraţii totale (ex. raportul între componentele fixă şi 

variabilă ale remuneraţiei totale, precum şi elemente de protecţie social, pensionare şi alte 

avantaje); 

 Modificări minore la nivelul convenţiei de malus şi clawback. 
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A fost modificată în integralitate reglementarea „Evaluarea performanţei în cadrul BRD Asset 

Management S.A.I.”. Scopul şi domeniul de aplicare ale reglementării sunt stabilirea principiilor, 

condiţiilor şi acţiunilor în baza cărora se acordă şi plăteşte remuneraţia variabila a angajaţilor S.A.I., pe 

baza performanţei anuale şi în conformitate cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă (KPI) 

pentru personalul S.A.I.. 

Reglementarea formalizează: 

 Principiile de remunerare; 

 Tipurile de indicatori de performanţă (generali, operaţionali, comportamentali); 

 Responsabilităţile de setare şi evaluare pentru indicatorii de performanţă; 

 Gradul de realizare pentru indicatorii de performanţă; 

 Principiile aplicabile remuneraţiei variabile corelate cu performanţa; 

 Principii privind eligibilitatea pentru bonus. 

 

Iancu GUDA                                                                                Marius STOICA   

Preşedinte Comitet de Remunerare                                             Membru Comitet de Remunerare 
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12. Anexa 4 - Situația privind remunerarea pesonalului 
 

Indicatori/sume brute 

Sume 
aferente 
activității 

desfășurate 
în anul supus 

raportării  
(lei/valută) - 

2022  
 

Număr 
beneficiari 

Sume plătite 
efectiv în 

cursul anului 
supus 

raportării 
(lei/valută) - 

2022  
 

Număr 
beneficiari 

Sume de plătit 
în cursul anului 
de transmitere 

a raportării 
(n+1) sau 
amânate* 

(lei/valută) - 
2023  

 

Număr beneficiari 

1. Remunerații acordate 
întregului personal 
SAI/AFIA (inclusiv funcțiile 
externalizate) 

5,278,336 31 4,928,176 32 957,379 23 

Remunerații fixe 4,188,788 31 4,188,788 31 - - 
Remunerații variabile 
exceptând comisioanele de 
performanță, din care: 

1,089,548 22 739,388 20 957,379 23 

- numerar 655,695 22 479,752 19 619,562 23 
- alte forme - unitati de fond 
(cu indicarea separată a 
fiecărei categorii) 

433,853 12 259,636 12 337,817 12 

Remunerații variabile 
reprezentând comisioane de 
performanță 

- - - - - - 

2. Remunerații acordate 
personalului identificat al 
SAI/AFIA** (inclusiv 
funcțiile externalizate) 

4,108,702 18 3,850,056 16 735,537 13 

A.  Membri CA/CS, din 
care 

100,800 1 100,800 1 - - 

Remunerații fixe 100,800 1 100,800 1 - - 
Remunerații variabile 
exceptând comisioanele de 
performanță, din care: 

- - - - - - 

- numerar - - - - - - 
- alte forme (cu indicarea 
separată a fiecărei categorii) 

- - - - - - 

Remunerații variabile 
reprezentând comisioane de 
performanță 

- - - - - - 

B.  Directori/membri 
Directorat, din care: 1,289,255 2 1,138,304 2 282,038 2 

Remunerații fixe 918,876 2 918,876 2 - - 
Remunerații variabile 
exceptând comisioanele de 
performanță, din care: 

370,379 2 219,428 2 282,038 2 

- numerar 185,190 2 121,674 2 164,301 2 
- alte forme - unitati de fond 
(cu indicarea separată a 
fiecărei categorii) 

185,190 2 97,754 2 117,737 2 

Remunerații variabile 
reprezentând comisioane de 
performanță 

- - - - - - 

C.  Funcții cu atribuţii de 
control: Direcția Control 

540,177 6 537,053 4 78,254 3 
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Intern și Conformitate, 
Direcția Risc, Audit*** 
Remunerații fixe 456,715 6 456,715 7 - - 
Remunerații variabile 
exceptând comisioanele de 
performanță, din care: 

83,462 2 80,338 3 78,254 3 

- numerar 41,731 2 38,096 2 41,458 3 
- alte forme - unitati de fond 
(cu indicarea separată a 
fiecărei categorii) 

41,731 2 42,242 3 36,796 2 

Remunerații variabile 
reprezentând comisioane de 
performanță 

- - - - - - 

D.  Alte funcții decât cele 
indicate la lit. A-C de mai 
sus, incluse in categoria 
personalului identificat: 
Direcția Marketing și 
Vânzări, Director 
Financiar, Director al 
Direcției Managemet și 
Produs**** 

2,178,470 9 2,073,899 9 375,245 8 

Remunerații fixe 1,764,618 9 1,764,618 9 - - 
Remunerații variabile 
exceptând comisioanele de 
performanță, din care: 

413,852 8 309,281 8 375,245 8 

- numerar 206,926 8 189,641 8 191,961 8 
- alte forme - unitati de fond 
(cu indicarea separată a 
fiecărei categorii) 

206,926 8 119,640 8 183,284 8 

Remunerații variabile 
reprezentând comisioane de 
performanță 

- - - - - - 

 

 

 

 

 

 

* a se vedea prevederile art. 342 alin. (1) lit. p) și q) din OUG 32/2012, respectiv cele ale pct.1 lit. n) din Anexa 1 
la Legea nr. 74/2015; 
Suma de plătit în cursul anului de transmitere a raportării (2023) sau amânate reprezintă suma plătita în anul 2023 
- componenta acordată în numerar pentru activitatea desfășurată în anul 2022 și componenta amânată aferentă 
plății variabile acordate pentru ani precedenți și pentru care data plății o reprezintă anul 2023. 
**aferente categoriei de personal identificat stabilită la nivelul fiecărei SAI/AFIA cu luarea în considerare a definiției 
reținute în cadrul ghidurilor ESMA/2013/232 și ESMA/2016/575; 
***aferente, în principiu funcțiilor de control reprezentate de ofițerul de conformitate, administratorul de risc și 
ofițerul de conformitate, dar în care conform ghidurilor ESMA mai sus amintite, fiecare SAI/AFIA poate include și 
alte funcții (de exemplu, directorul financiar, în măsura în care acesta este responsabil cu întocmirea situațiilor 
financiare); 
**** a se vedea mențiunile de mai sus aferente personalui identificat. 

 




