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I. INTRODUCERE 

Prezenta Politică de remunerare a fost elaborată în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR 

nr.5/2013 privind cerinţele prudențiale pentru instituțiile de credit, atribuţiile si responsabilităţile 

Comitetului de Nominalizare şi Remunerare, OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea 

capitalului și a Regulamentului UE 604/2014 privind standardele tehnice de reglementare referitoare la 

criteriile calitative și cantitative corespunzătoare pentru identificarea categoriilor de personal ale căror 

activitați profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc. 

 

Politica de remunerare a EximBank se bazează pe principiile guvernanţei corporative. Principiile de 

salarizare se aliniază unei culturi organizaţionale bancare conservatoare şi prudente în asumarea 

riscurilor şi contribuie la o bună administrare a Băncii. 

 

Politica de remunerare a EximBank descurajează asumarea excesivă a riscurilor, Banca fiind orientată 

spre o practică bancară prudenţială.  

 

Politica de remunerare are scopul de a consolida poziţia EximBank în piaţă din punct de vedere al 

resurselor umane, prin atragerea forţei de muncă calificate, competitive și integre care să asigure 

atingerea obiectivelor Băncii. 

 

Politica de remunerare are la bază recomandările/ propunerile Comitetului de Nominalizare şi 

Remunerare, comitet care are misiunea de a: 

- sprijini stabilirea unor practici de remunerare sănătoase ; 

- emite opinii competente și independente asupra politicilor și practicilor de remunerare și asupra 

stimulentelor create pentru administrarea riscului, capitalului și lichidității; 

- pregăti decizii privind remunerarea la nivelul băncii, ținând cont de interesele pe termen lung ale 

acționarilor.  

 

Consiliul de Administrație adoptă şi revizuieşte periodic, pe baza recomandărilor/ propunerilor emise 

de Comitetul de Nominalizare şi Remunerare, principiile generale ale politicii de remunerare şi asigură 

supravegherea aplicării prevederilor acesteia, inclusiv pentru membrii Comitetului de Direcție. De 

asemenea, Consiliul de Administrație se asigură că practicile de remunerare corespund culturii Băncii, 

obiectivelor și strategiei pe termen lung, precum și mediului de control al acesteia.  

 

Politica de remunerare stabileşte cadrul general al remunerării în cadrul Băncii, aceasta fiind 

completată de recomandările/ propunerile emise de Comitetul de Nominalizare şi Remunerare, 

dispoziţiile legale în domeniu, de prevederile din contractele individuale de muncă, din contractul 

colectiv de muncă și contractele de administrare, de deciziile Comitetului de Direcţie, hotărârile 

Consiliului de Administrație şi ale Adunării Generale a Acţionarilor. 

 

Politica de remunerare corespunde strategiei de afaceri, obiectivelor, valorilor şi intereselor pe termen 

lung ale Băncii și cuprinde măsuri pentru evitarea conflictelor de interese.  
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II. DOMENIUL ȘI ARIA DE APLICARE 

1. Politica de remunerare este aplicabilă tuturor salariaţilor băncii şi membrilor organului de conducere 

(Comitetul de Direcţie şi Consiliul de Administraţie). 

2. Structura generală a remuneraţiei totale este compusă din remunerația fixă și remuneraţia variabilă. 

Banca stabileşte un  raport adecvat  între componenta fixă şi cea variabilă pentru toate categoriile de 

salariaţi, componenta variabilă având la bază recompensa salariatului Băncii în urma evaluării 

profesionale fiind utilizată ca instrument de recompensare a performanţei înregistrate la nivelul Băncii, 

respectiv a persoanei și structurii din care face parte. 

 

3. Principiile prezentei politici stau la baza elaborării politicilor de remunerare şi a entităţilor asupra 

cărora EximBank exercită controlul. 

 

III. OBIECTIVELE POLITICII DE REMUNERARE 

1. Politica de remunerare permite și promovează o administrare a riscurilor sănătoasă și eficace, fără a 

încuraja asumarea de riscuri care depășesc nivelul apetitului la risc, prevenindu-se astfel acordarea de 

stimulente pentru asumarea excesivă a riscurilor și pentru alte componente contrare intereselor Băncii. 

 

2. Politica de remunerarea urmărește păstrarea și valorificarea salariaților cu potential de dezvoltare 

profesional, educațional și moral. În egală măsură politica de remunerare are ca obiectiv motivarea, 

atragerea, creşterea încrederii şi a angajamentului salariaţilor, în realizarea obiectivelor stabilite şi 

aprobate prin strategia de dezvoltare a Băncii măsurate prin  performanța individuală și colectivă. 

 

IV. PRINCIPIILE GENERALE CARE STAU LA BAZA POLITICII DE 

REMUNERARE 

1. La evaluarea performanței individuale sunt luate în considerare atât criteriile financiare, cât și 

criteriile nonfinaciare. Criteriile menţionate sunt corelate cu prevederile din contractele individuale de 

muncă, contractul colectiv de muncă, precum și celelalte reglementări interne ale Băncii aplicabile. 

 

În acest sens, la stabilirea/revizuirea, după caz, a  remuneraţiei se iau în considerare criterii cum ar fi: 

 pregătirea şi experienţa profesională; 

 gradul de realizare şi implicarea individuală în atingerea obiectivelor asumate;  

 criteriile legate de îndeplinirea țintelor de buget stabilite; 

 orientarea spre reducerea riscurilor la care este expusă Banca; 

 orientarea spre comportamente şi abordări prudente; 

 transferul de cunoștințe profesionale către colegi; 

 calitatea activitatilor desfăşurate; 
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 contribuţia individuală la atingerea obiectivelor Băncii; 

 cunoaşterea şi respectarea procedurilor Băncii și sancţiunile disciplinare aplicate. 

 

2. Politica de remunerare a EximBank nu cuprinde remuneraţie variabilă garantată. Remuneraţia 

variabilă garantată, în raport cu politica de dezvoltare a Băncii, nu este compatibilă cu administrarea 

sănătoasă a riscurilor sau cu principiul remunerării în funcţie de performanţă.  

3.  Evaluarea performanței este realizată într-un cadru anual, pentru a se asigura că procesul de 

evaluare se bazează pe măsurarea performanței pe termen lung, iar plata efectivă a componentelor 

remunerației bazate pe performanță se întinde pe o perioadă care ține cont de riscurile specifice.  

 

4. Fără a aduce atingere principiilor generale de drept aplicabile în domeniul raporturilor de muncă 

(contractelor individuale de muncă/ administrare), remunerația variabilă totală poate fi redusă 

considerabil în cazul în care se înregistrează o performanță financiară redusă sau negativă la nivelul 

Băncii, luându-se în considerare atât remunerația curentă, cât și reducerile părților aferente sumelor 

cuvenite, determinate anterior, incluzând acorduri de tip malus sau clawback.  

 

5. Principiile politicii de remunerarea sunt legate de compensarea sau preluarea drepturilor cuvenite 

în temeiul contractelor individuale de muncă/ administrare şi trebuie să fie aliniata la interesele pe 

termen lung ale Băncii, inclusiv mecanismele privind reţinerea, amânarea, performanţa şi acordurile 

de tip clawback , definite astfel: 

a) un acord de tip malus - o ajustare în funcție de performanța individuală/ colectivă, care permite 

ajustarea părții din remuneraţia variabilă a unui salariat pentru care nu s-a intrat încă în drepturi, 

dar care fusese deja comunicat salariatului/administratorului, pentru a ține cont de evenimentele 

ulterioare comunicării remuneraţiei;  

b) un acord tip clawback - o practică de ajustare în funcție de performanța individuală/ colectivă, 

care permite retragerea integrala sau parțială a remuneraţiei variabile acordate unui salariat/ 

administrator, pentru care s-a intrat deja în drepturi, pentru a lua în considerație evenimentele 

ulterioare intrării în drepturi. 

 

6. Banca stabileşte criterii concrete pentru aplicarea acordurilor de tip malus sau clawback, până la 

100% din remunerația variabilă totală, în situatia în care: 

a) salariatul/ administratorul a avut o conduită care a dus la pierderi semnificative pentru Bancă 

sau a fost răspunzător pentru o astfel de conduită; 

b) salariatul/ administratorul nu a respectat standardele de reputație sau experiență adecvată. 

 

7. În caz de fraudă dovedită, Banca poate retrage integral sau parţial remuneraţia variabilă comunicată 

sau plătită deja unui salariat/ administrator, iar acesta are obligaţia de a o restitui. 

8. Bugetul aferent bonusului se stabilește în cadrul exercițiului bugetar anual, nivelul de realizare 

efectiv depinzând de modificările intervenite în situația financiară a Băncii la momentul plății, precum 

și de perspectivele estimatate pe termen mediu și lung.  
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9. În vederea prevenirii conflictelor de interese, supravegherea implementării Politicii de remunerare 

se face la toate nivelurile superioare, în sensul că: 

a) Adunarea Generală a Acţionarilor decide condiţiile și termenii remunerării care se vor 

transpune în contractele de administrare pentru membrii Consiliului de Administraţie executivi 

și non-executivi; 

b) Consiliul de Administratie supraveghează aplicarea politicii la nivelul membrilor Comitetului 

de Direcţie;  

c) membrii Comitetului de Direcţie asigură implementarea politicii la nivelul personalului de 

conducere de nivel mediu şi al celui de execuţie. 

 

10.  Banca dezvoltă și elaborează anual programe de formare profesională corespuzătoare nevoilor  

asigurând oportunități de învățare, dezvoltare a competențelor profesionale și instruire, menite sa 

îmbunătățească performanțele individuale, de echipă și organizaționale ale salariaţilor băncii. 

 

11. Salariaţii  se obligă să nu utilizeze strategii personale de acoperire împotriva riscurilor sau poliţe de 

asigurare legate de remuneraţie şi de răspundere pentru a contracara efectele de aliniere la risc 

prevăzute în acordurile sale de remunerare. Încălcarea acestui principiu este considerată abatere 

disciplinară gravă. 

 

12. EximBank își propune să plătească salarii competitive la nivelul pieței bancare, pentru a asigura 

personal bine pregătit, cu experiență și reputație profesională. În vederea atingerii acestui deziderat 

Banca participă la realizarea de studii salariale sau achiziţionează studii salariale. 

 

13. Politica de remunerare face obiectul, cel puțin anual, al unei evaluări interne independente, privind 

conformarea cu politicile şi procedurile interne şi externe în vigoare, realizată de către Departamentul 

Audit Intern. Evaluarea include analizarea remunerării administratorilor băncii în baza criteriilor 

asumate prin contractele de administrare, precum şi a coordonatorilor funcţiilor de administrare a 

riscurilor şi de conformitate. Rezultatul evaluării va fi prezentat într-un raport transmis  spre analiza si 

avizare Comitetului de Nominalizare şi Remunerare şi Comitetului de Audit, în vederea promovării 

spre aprobare Consiliului de Administraţie. 

 

14. Criteriile generale care stau la baza Politicii de remunerare: 

 negocierea salariului – salariile pe categorii de posturi şi salariile individuale sunt negociate 

între Președintele Executiv și salariat; 

 diferenţierea salariului în funcţie de importanţa postului – salariul de bază este diferit în funcţie 

de importanţa fiecărei activităţi şi este de asemenea diferit în funcţie de performanţa generală a 

salariatului; 

 confidenţialitatea salariului – salariul de bază este confidenţial, iar salariatul are obligaţia de a 

nu dezvălui asemenea informaţii vreunei terţe părţi, în conformitate cu angajamentul de 

confidenţialitate asumat; 

 corelarea riscurilor – salariul de bază este corelat cu volumul şi nivelul riscurilor semnificative 

pe care salariatul trebuie să le administreze. 
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V. SISTEMUL DE REMUNERARE 

Politica de remunerare face  distincţie între criteriile de stabilire a: 

a) remuneraţiei fixe de bază, reflectă experiența profesională relevantă și responsabilitatea 

organizațională, așa cum sunt prevăzute în fișa postului, ca parte a termenilor de angajare; 

b) remunerației variabile, reflectă : 

- performanţa care excede performanţa necesară pentru a îndeplini atribuţiile prevăzute în fişa 

postului salariatului, ca parte a termenilor de angajare; 

- performanța sustenabilă și ajustată la risc (performanța obținută, implicarea salariatului în 

îndeplinirea obiectivelor stabilite și gradul de îndeplinire al acestora). 
 

Sistemul de remunerare utilizat la nivelul  EximBank are următoarea componenţă: 
 

A) remunerația fixă de bază:  

a.   salariul de bază brut lunar ; 

b. indemnizatia stipulata in contractele de administrare pentru membrii Consiliului de 

Administratie; 

c. alte componente acordate conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă aplicabil la 

nivelul bancii. 
 

B) remunerația variabilă corelata cu performanta, care are la baza evaluarea performantei 

individuale ,criteriile financiare si non-financiare ale Băncii. 

 

Având in vedere criteriile referitoare la marimea, organizarea interna, natura, amploarea şi 

complexitatea activitaţilor, pentru stabilirea proportionalităţii, EximBank îndeplineşte condiţiile pentru 

neutralizarea cerinţei prevăzute de Regulamentul BNR nr. 5/2013 la art. 171(1) lit.1. Politica de 

remunerare nu prevede remunerație variabilă de tip non-cash sub formă de acțiuni, titluri şi/ sau  

instrumente legate de acțiuni. 

 

Criteriile specifice pentru stabilirea remuneraţiei fixe de bază: 

1. Criteriul importanţei postului – cu cât un post este mai important pentru Bancă cu atât titularul 

postului va beneficia de un salariu mai mare; acest criteriu garantează echitatea internă a sistemului 

salarial în sensul că asigură, prin evaluarea posturilor, diferenţierea acestora şi retribuirea 

corespunzatoare.  

2. Criteriul pieţei forţei de muncă – sistemul de remunerare ţine cont de nivelurile de remunerare 

practicate pe piaţa forţei de muncă; acest criteriu asigură echitatea externă a sistemului de 

remunerare. 

3. Criteriul riscurilor semnificative – are la bază nivelul riscurilor pe care salariatul trebuie să le 

administreze.  
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Criteriile specifice pentru stabilirea remuneraţiei variabile: 

1. În cazul remunerației variabile, când remuneraţia este corelată cu performanța, suma remunerației se 

bazează pe raportul dintre evaluarea performanței individuale, a structurii interne în cauză, precum și a 

rezultatelor generale ale Bancii. 

2. Acordarea remuneraţiei variabile: 

 pentru membrii Consiliului de Administraţie se va efectua conform prevederilor stipulate în 

contractele de administrare aprobate de Adunarea Generală a Acţionarilor.  

 pentru salariaţi băncii se va face în baza elementelor de analiză ale notei comune întocmită de 

Direcţia Resurse Umane împreună cu Divizia Financiar şi Operaţiuni şi Divizia Risc supusă 

analizei şi aprobării Comitetului de Direcţie:   

 rezultatele generale ale activităţii Băncii, performanţa realizată în raport  cu valorile 

stabilite prin bugetul anual; 

 încadrarea în profilul de risc asumat (inclusiv gradul de adecvare a capitalului; calitatea 

activelor; lichiditatea); 

 evaluarea performanței individuale/a structurii interne/a Băncii realizată într-un cadru 

anual; 

 asigurarea lichidității necesare pentru plata remuneraţiei variabile. 

 

Aceasta nu limiteaza capacitatea Băncii de a-şi întări baza de capital, iar măsurarea performanței va 

include o ajustare de riscuri curente și potențiale.  

3. Măsurarea performanţei utilizate pentru a calcula componentele remuneraţiei variabile include o 

ajustare pentru toate tipurile de riscuri curente şi viitoare şi ia în considerare costul capitalului şi 

lichiditatea necesară. 

4. Alocarea componentelor remuneraţiei variabile în cadrul Băncii trebuie să ia în considerare şi toate 

tipurile de riscuri curente şi viitoare. 

5. Plăţile referitoare la încetarea anticipată a unui contract individual de muncă/ administrare reflectă 

performanţa în timp şi sunt proiectate într-o modalitate care să nu recompenseze neperformanța sau 

conduita etică neprofesională.  

 

6. Componenta variabilă nu poate depăși componenta fixă a remunerației totale pentru fiecare salariat. 

Componenta fixă și variabilă a remunerației totale sunt echilibrate în mod corespunzător. Componenta 

fixă va avea cea mai mare pondere, astfel încât să permită aplicarea unei politici flexibile, incluzând 

posibilitatea de a nu plăti nicio componentă variabilă a acesteia. 
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VI. REMUNERAREA PERSONALULUI IDENTIFICAT  

1. Personalul identificat la nivelul Băncii reprezintă personalul ale cărui activităţi profesionale au un 

impact semnificativ asupra profilului de risc al Băncii: 

- membrii Comitetului de Direcţie; 

- membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie (cei executivi, care formeaza Comitetul de 

Directie,  fiind deja inclusi conform celor de mai sus); 

- Director executiv – Divizia Trezorerie și Piețe Financiare; 

- Director executiv – Divizia Corporate; 

- Director executiv - Divizia Financiar și Operațiuni; 

- Director executiv - Divizia Risc; 

- Director executiv - Divizia Finanţari,Garanţii şi Asigurări NCS; 

- Director – Direția Trezorerie și Piețe de Capital; 

- Director – Direcția Relații Financiare Interne și Internaționale; 

- Director - Direcția Companii Mici si Mijlocii; 

- Director - Direcția Corporatii Mari; 

- Director - Direcția Financiar Contabilitate; 

- Director – Direcția Conformitate; 

- Manager – Departament Audit Intern; 

- Director – Direcția Juridică; 

- Director – Direcția Resurse Umane; 

- Director – Direcția Informatică; 

- Director – Direcția Risc de Credit; 

- Manager – Departament Strategie, Dezvoltare şi Proiecte; 

- Dealer-sef ; 

- Dealer. 

 

2. În vederea asigurării independenței și integrității salariaţilor din cadrul structurilor de audit, 

conformitate și administrarea riscurilor, remunerarea acestora nu este legată de performanţa activităţilor 

pe care le monitorizează și controlează, ci de atingerea obiectivelor legate de atributiile funcţiilor 

respective.  

 

3. EximBank se asigură că personalul identificat are calificarea și experiența necesare îndeplinirii 

atribuțiilor ce le revin, iar politica de remunerare aplicată acestuia are la bază principii de 

prudențialitate, menite să evite încurajarea asumării imprudente a riscurilor sau maximizarea 

profiturilor pe termen scurt. 

4. Pentru motivarea și retenția personalului identificat, EximBank poate oferi pachete de remunerare în 

conformitate cu nivelul pieței bancare și a competitivități salariale. 

 5. O parte substanţială şi care reprezintă, în toate cazurile, cel puţin 40% din componenta de 

remuneraţie variabilă, este amânată pe o perioadă de cel puţin 3-5 ani şi este corelată în mod adecvat cu 
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natura activităţii, riscurile acesteia şi activităţile personalului în cauză, în funcţie de următoarele criterii 

de risc:  

• criteriul calitativ - personalul ale cărui activităţi profesionale au un impact semnificativ asupra 

profilului de risc al Băncii (personalul identificat); 

• criteriul cantitativ – personalul care indeplinseste oricare din urmatoarele criterii : 

- a primit o remunerație totală în valoare de 500.000 EUR sau mai mult în cursul exercițiului 

financiar anterior;  

- se numără printre cei 0,3 % din salariați (număr rotunjit la următorul număr întreg) care au 

primit cele mai mari remunerații totale în exercițiul financiar precedent. 
 

În situaţia îndeplinirii oricăruia dintre criteriile de mai sus, componenta variabila  va fi amânată astfel: 

 40 %  pentru o perioada de 3 ani şi se va încasa după cum urmează: 

 35% din partea amânată în primul an de amânare; 

 35% din partea amânată în cel de-al doilea an de amânare; 

 30% din partea amânată în cel de-al treilea an de amânare. 

 

Personalul afectat de amânarea remuneraţiei variabile încheie un acord de amânare între Bancă şi 

salariat, conform formularului ataşat (Anexa 1).  

 

6. Personalul intră în drepturile aferente componentei variabile,  doar dacă remuneraţia variabilă poate 

fi susţinută în conformitate cu situaţia financiară a Băncii în ansamblu şi dacă poate fi justificată în 

conformitate cu performanţa Băncii, a structurii organizatorice în care se desfăşoară activitatea şi a 

salariatului în cauză. Banca poate reduce considerabil plata componentei variabile, în cazul în care se 

întregistrează o performanţă financiară redusă sau negativă, luându-se în considerare atât remuneraţia 

curentă, cât şi reducerile plăţilor aferente sumelor cuvenite, determinate anterior, incluzând acorduri de 

tip malus sau de tip clawback. 

 

7.  Cu conditia indeplinirii cerintelor prevazute la punctul anterior , personalul identificat intra anticipat 

in posesia drepturilor aferente componentei variabile in urmatoarele situatii: 

- încetarea raporturilor de muncă cu Banca prin acordul părților, conform prevederilor Codului 

Muncii; 

- încetarea contractelor de administrare ale membrilor executivi ai Consiliului de Administrație  

- expirarea termenului contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată; 

- ca urmare a reorganizării unor activități în cadrul Băncii, ce presupun concedierea pentru motive 

care nu țin de persoana salariatului, situație ce reprezintă încetarea Contractului individual de muncă 

determinată de desființarea locului de muncă. 

 

8. Nu sunt aplicabile prevederile punctului 7 pentru personalul identificat căruia i s-au aplicat criteriile 

privind remunerația variabilă amânată in urmatoarele situatii: 

- încetează raporturile de muncă cu Banca din inițiativa salariatului, prin demisie, conform 

prevederilor Codului Muncii; 
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- încetează raporturile de muncă cu Banca din motive ce țin de persoana salariatului prevăzute în 

Codul Muncii (de exemplu: abateri disciplinare, necorespundere profesională, inaptitudine fizică și/sau 

psihică etc.); 

- încetarea contractelor de administrare ale membrilor executivi ai Consiliului de Administrație din 

motive imputabile titularului mandatului. 

 

 

VII. EVITAREA CONFLICTELOR DE INTERESE 

La aplicarea practicilor de remunerare în EximBank, personalul Direcţiei Resurse Umane, precum şi 

persoanele cu competenţe privind deciziile de acordare a remunerării, vor urmări respectarea prezentei 

politici, a Codului de Etică, a Politicii privind administrarea conflictelor de interese şi a celorlalte 

reglementări interne, acţionând independent, fără a fi afectate de influenţe, presiuni sau conflicte de 

interese. 

Este interzisă utilizarea poziţiei deţinute în interesul unor persoane cu care există relaţii de rudenie sau 

alte relaţii extraprofesionale în cadrul practicilor de remunerare şi trebuie evitată numirea persoanelor 

în astfel de poziţii sau excluderea acestor persoane din procesul de luare a deciziilor. Orice interese de 

acest fel, deţinute în EximBank, trebuie, în mod obligatoriu declarate prin completarea formularului 

Declarația angajatului prevăzută de Codul de Etică. 

 

 

VIII. PUBLICARE 

Prezenta Politică respectă principiile generale de transparenţă: 

1.  politica de remunerare se comunică tuturor salariaților prin afişarea pe intranetul Băncii; 

2.  structura de stimulente şi de remunerare se publica pe site-ul extern al Băncii. 

 

 

  


