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Este format din membri ai Consiliului de 

Administraţie BT care nu au şi funcţii de 

conducere executive.

Responsabilităţi:

• situaţii financiare – aspecte privind principiile 

contabile; prezentarea situaţiilor financiare, 

incluzând modificările semnificative ale 

deciziei BT privind alegerea/aplicarea 

principiilor contabile; 

• control intern - examinarea de auditul intern 

şi extern a controlului intern privind situaţiile

financiare şi obţinerea de rapoarte şi

recomandări; 

• audit intern; audit extern; raportări.

Structura: 3 membri CA neexecutivi

Îşi desfăşoară activitatea în baza cadrului 

legal, care cuprinde: 

• Standardele Internaţionale de Audit-ISA 

260–18, 2005–CAFR; Legea Societăţilor

Comerciale, Legea 31/1990; 

• Regulamentul BNR Nr. 5/17.09.2013 

privind cadrul de administrare a activităţii

instituţiilor de credit, procesul intern de 

evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi

condiţiile de externalizare a activităţilor

acestora;

• Regulamentul de Organizare şi

Administrare BT. 

https://www.bancatransilvania.ro/relatii-investitori/


Comitetul de Administrare a Riscurilor este 

în subordinea Consiliului de Administraţie şi

este creat pentru:

• opinii competente şi independente cu 

privire la politicile şi practicile de 

administrare a riscurilor;

• adecvarea capitalului la riscuri, apetitul 

la risc al instituţiei;

• exercitarea atribuţiilor mandatate de

Consiliul de Administraţie pe acest 

segment de activitate. 

Structura: 4 administratori

Responsabilităţi: 

• Consilierea membrilor Consiliul de 

Administraţie cu privire la apetitul la risc şi

strategia globală privind administrarea 

riscurilor actuale şi viitoare ale BT;

• Asistarea Consiliul de Administraţie în 

supravegherea implementării strategiei 

respective de Comitetul Conducătorilor. 

Responsabilitatea generală a administrării

riscurilor revine Consiliului de Administraţie. 



Este în subordinea Consiliului de Administraţie, 

creat pentru a emite opinii competente şi

independente în legătură cu: 

• politicile şi practicile de remunerare;

• remuneraţia angajaţilor care se ocupă cu

administrarea riscurilor;

• adecvarea capitalului şi lichidităţii băncii;

• politicile de nominalizare;

• exercitarea atribuţiilor mandatate de Consiliul 

de Administraţie pe acest segment de 

activitate. 

Componenţă:

• Preşedintele Consiliului de Administraţie

• Membri ai Consiliului de Administraţie

Analizează şi se asigură că principiile generale 

şi politicile de remunerare, respectiv de 

beneficii pentru angajaţii băncii corespund cu 

strategia de afaceri, obiectivele, valorile şi

interesele pe termen lung ale Băncii 

Transilvania. 

Comitetul de Remunerare şi Nominalizare se 

întruneşte cel puţin de două ori pe an sau ori 

de câte ori este nevoie, la solicitarea unuia 

dintre membrii săi sau a conducătorilor BT. 





Conducătorii băncii sunt numiţi de Consiliul 

de Administraţie si este necesar să fie 

îndeplinite condiţiile legale în vigoare, 

respective să aibă autorizările BNR înainte de 

începerea exercitării efective a funcţiei. 

Regulile şi procedurile Comitetului 

Conducătorilor sunt aprobate de Consiliul de 

Adminisţratie al băncii. Orice modificare 

trebuie adoptată de Consiliul de 

Administraţie. 

Principalele atribuţii: 

• Întocmirea strategiei băncii, supunerea 

aprobării Consiliului de Administraţie şi 

asigurarea implementării;

• Implementarea deciziilor strategice stabilite 

de CA, respectiv de Comitetului de Audit;

• Asigurarea unui management potrivit al 

riscului şi controlului acestuia în bancă;

• Conducerea băncii, având în vedere că acest

consiliu are obligaţia să acţioneze în interesul 

cel mai bun al băncii şi să se angajeze să 

crească valoarea ei. 



Comitetul de Achiziţii are ca principal obiectiv 

stabilirea politicii de achiziţii la BT şi aprobarea 

tuturor investiţiilor care presupun o angajare 

de cheltuieli care: 

• sunt în afara cadrului contractual;

• depăşesc limitele de costuri reglementate 

contractual cu sume mai mari de 1.000 

euro/solicitare. 

Comitetul pentru Administrarea Activelor şi

Pasivelor are ca principal obiectiv administrarea 

activelor şi pasivelor băncii. Este numit de  

Comitetul Conducătorilor BT. 

Şedintele au loc periodic sau ori de câte ori este 

cazul, la solicitarea oricărui membru al comitetului. 

Comitetul primeşte informări şi rapoarte de la 

direcţiile de specialitate le analizează şi adoptă 

decizii din domeniile gestiunii riscului de rată a 

dobânzii, riscului valutar, riscului de lichiditate, 

riscului de preţ şi domeniilor conexe, în scopul unei 

gestiuni corespunzătoare a activelor şi pasivelor BT. 



Comitetul de Resurse Umane este creat pentru 

dezvoltarea şi creşterea eficienţei în luarea deciziilor 

referitoare la angajaţii BT. Se întruneşte cel puţin o

dată/trimestru sau ori de câte ori este nevoie, la 

solicitarea Directorului Executiv de Resurse Umane. 

Atribuţii: 

• numirea în funcţie pentru: director agenţie, şef

agenţie/punct de lucru, şef departament, şef serviciu, 

director adjunct operaţiuni; 

• avizarea numirilor în funcţie pentru: director adjunct –

companii, director adjunct – comercial companii; director 

adjunct – credite companii; director sucursală; director 

regional; director direcţie şi trimiterea spre aprobare 

Comitetului Conducătorilor/Consiliului de Administraţie;

• aprobarea politicii salariale şi de beneficii, care

va fi ulterior supusă aprobarii Comitetului de 

remunerare şi nominalizare;

• aprobarea structurii de premii aferente atingerii 

obiectivelor lunare/trimestriale aprobarea 

modificărilor de salarii referitoare la 

retenţie/promovare, peste limita de competenţa

a DRU + director general adjunct / executiv de 

resort; 

• aprobarea acordărilor de prime şi alte avantaje 

pentru angajaţi, conform Politicii de remunerare 

a echipei Băncii Transilvania aprobate de 

Comitetul de remunerare şi nominalizare; 

validarea rezultatelor evaluărilor performanţelor

anuale ale angajaţilor.



Au ca principal obiectiv stabilirea politicii de 

creditare la BT şi aprobarea creditelor a căror 

valoare sau condiţii exced competenţelor

acordate altor organisme sau persoane din 

bancă. 

CPAC aprobă, de asemenea, credite care sunt de 

competenţa CCRS, dar care nu au întrunit 

unanimitate de voturi în acest comitet.

Aprobarea creditelor se face în şedinţe/informări

interne şi este valabilă dacă se întruneşte

majoritatea de voturi a membrilor participanţi. 

Au ca principal obiectiv analiza şi aprobarea 

creditelor, respectiv a restructurării creditelor 

conform competenţelor acordate. Comitetul 

de politică şi aprobare credite mandatează 

CCR1 şi CCR2 competenţa de a aproba credite 

(este stabilită prin reglementări specifice 

interne).

CCRC2 poate aproba inclusiv credite care nu 

depăşesc ca valoare 10% din limita proprie de 

competenţa pentru clienţii care la momentul 

analizei au depăşit deja competenţa CCRC2 

conform expunerilor individuale sau de grup 

şi sunt de competenţa CPAC.



Au ca principal obiectiv analiza şi aprobarea 

creditelor, respectiv a restructurării creditelor 

(generic, se va folosi noţiunea de aprobare 

credite) conform competenţelor acordate. 

Componenta Comitetului de Credit şi Risc 

Sucursale este concepută pentru a răspunde 

cerinţelor de dimensiune şi structură a 

personalului din cadrul sucursalelor Băncii 

Transilvania. 

În cadrul sucursalelor sunt 3 tipuri de comitete 

de credite şi risc, astfel: 

• Comitet de Credit şi Risc pentru aprobarea 

creditelor acordate clienţilor persoane 

juridice Corporate - numărul de membri: 

minim 3 persoane;

• Comitet de Credit i Risc pentru aprobarea 

creditelor acordate clienţilor persoane 

juridice IMM;

• Comitet de Credit pentru aprobarea 

creditelor acordate persoanelor fizice 

Hotărârile Comitetelor se iau prin consens 

(răspunsul afirmativ/negativ al tuturor 

membrilor). 



Comitetul are ca principal obiectiv 

analiza şi luarea deciziilor cu privire 

la implementarea soluţiilor de 

remediere propuse de către 

Departamentul Remediere Credite -

Workout. Soluţiile vizează în special 

redresarea situaţiei clienţilor în 

dificultate selectaţi, care nu mai pot 

susţine datoria din activitatea 

curentă sau găsirea unor soluţii

adecvate care să conducă la 

creşterea gradului de recuperare a 

expunerii băncii. Aprobarea soluţiilor

propuse se face în şedinţe sau prin 

note interne şi este valabiă daca se 

întruneşte majoritatea de voturi.

Comitetul este numit de Comitetul 

Conducătorilor şi supervizează

managementul activelor 

imobiliare aflate în executare sau 

provenite din executarea 

garanţiilor constituite la creditele 

acordate persoanelor fizice sau 

juridice. 

Comitetul de Credit Instituţii

Financiare supervizează

activităţile care implică expuneri 

de credit Băncii Transilvania faţă

de instituţii financiare din 

România şi din străinatate. 

CCIF aprobă toate derogarile de 

la reglementările interne şi

procedurile în vigoare care 

stabilesc modul de lucru între 

Banca Transilvania şi alte 

instituţii financiare din ţară şi

străinătate.




