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Despre noi



Banca Comercială Carpatica (denumită în continuare Banca) este societate pe acţiuni administrată în sistem
dualist, având sediul social în Sibiu, Strada Autogării, numărul 1, Judeţul Sibiu, România, CIF RO 11447021, tel.
+40 269 233985; Fax +40 269 233371.
Banca funcţionează în baza actelor normative în vigoare privind societăţile comerciale, activitatea bancară,
piaţa de capital (Legea 31/1990 republicată, privind societăţile comerciale, OUG nr. 99/2006 privind instituţiile
de credit şi adecvarea capitalului, Legea 297/2004 privind piaţa de capital) precum şi în baza Actului
Constitutiv.
Banca şi-a început activitatea în anul 1999, la Sibiu, ca o bancă de nivel mediu, înfiinţată de oameni de afaceri
români şi societăţi comerciale străine. De la înfiinţare până în prezent, Banca a reuşit să se integreze în piaţa
bancară românească înregistrând rezultate remarcabile într-un timp scurt.
În prezent, Banca Comercială Carpatica deţine o reţea de 145 de unităţi, formată din 57 sucursale, 67 de
agenţii şi 21 puncte de lucru. Cota de piaţă la sfârşitul anului 2012, în funcţie de active, a fost de 1,29%.

 Date informative Banca Comercială Carpatica - Emitent







Data listării la BVB: 09.06.2004 (categoria a II-a), respectiv 26.04.2005 (categoria I)
Număr de acţiuni: 3.146.290.494
Valoare nominală: 0,1 lei/acţiune
Capital social: 314.629.049 lei
Capitalizare bursieră: 123.334.587 lei (≈27,85 mil. EURO)
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de bancă: Acţiuni nominative, în formă
dematerializată
 Structura acţionariatului la 31 decembrie 2012
Acţionar
Carabulea Ilie

Număr de acţiuni

Valoare (RON)

Procent (%)

1.299.097.478

129.909.748

41.29%

Tanase Corneliu

352.948.364

35.294.836

11.22%

SC Atlassib SRL

143.042.518

14.304.252

4.55%

SC Safa SRL

278.117

27.812

0.01%

Olivo Lucio

181.426.190

18.142.619

5.77%

Olivo Gian Antonio

150.562.942

15.056.294

4.79%

Persoane fizice

552.165.524

55.216.552

17.55%

Persoane juridice

466.769.361

46.676.936

14.84%

3.146.290.494

314.629.049

100.00%

TOTAL
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Evoluţia macroeconomică a sistemului financiar-bancar în 2012

Principalele repere în mediul economic din România au fost:
În anul 2012, comparativ cu anul 2011, Produsul intern brut (PIB) s-a majorat cu 0,3%.
Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu amănuntul a cunoscut o creştere cu 2,9% comparativ cu
anul 2011
La sfârşitul anului 2012 deficitul bugetar al României a fost de 2,5% din PIB
Rata anuală a inflaţiei la sfârşitul anului 2012 a fost de 4,95%, peste ţinta anuală a Băncii Naţionale.
În anul 2012 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 5.039 milioane euro, în
scădere cu 15,1% faţă de anul 2011
Cursul mediu anual de schimb RON/EUR a crescut cu 5,15%, de la 4,2379 în 2011 la 4,4560 în 2012
Sectorul financiar-bancar a înregistrat evoluţii contradictorii în ce priveşte profitabilitatea, costurile
privind riscul de credit înregistrând în sistemul bancar o creştere semnificativă:

au activat un număr de 40 instituţii de credit, cu active totale de 365,9 miliarde lei, în creştere
cu 3,36% faţă de nivelul din 2011

indicatorul de solvabilitate mediu a fost de 14,64% (14.87% în 2011)

ROA a fost de -0,58 %, în scădere faţă de nivelul de -0,23% din 2011

ROE a fost de -5,36% faţă de nivelul de -2,56% din 2011

rata riscului de credit pe total sistem bancar a crescut la 29,91% faţă de 23,28% în 2011

rata creditelor neperformante a crescut la 18,23% (14,33% în 2011).



Activitatea economică a Băncii în anul financiar 2012
 Activitatea Băncii pe linii de business şi structuri

Banca a continuat procesul de optimizare a activităţii început în urmă cu 4 ani. Astfel, numărul de unităţi a
scăzut de la 155 la 31 decembrie 2011 la 145 de unităţi la finalul anului 2012. Activitatea reţelei a fost
analizată periodic, redimensionarea acesteia fiind bazată pe criterii de eficienţă şi oportunitate.

La nivel teritorial, banca rămâne bine reprezentată, printr-o distribuţie unitară a unităţilor, respectiv o medie
de 20 de unităţi pe regiune.

2

Raport anual 2012 – conform Reg. CNVM 1/2006
2012

În cursul anului 2012 au fost finalizate la nivelul băncii proiecte menite să îmbunătăţească activitatea curentă,
atât la nivelul structurilor cât şi la nivelul managementului. Dintre acestea amintim:
- implementarea începând cu 01.01.2012 a IFRS ca bază a contabilitătii
- centralizarea activităţii de deschidere şi închidere a conturilor pentru persoane juridice
- implementarea proiectului SEPA RON (Single Euro Payments Area)
- automatizarea transferului de fisiere intrate/ieşite în aplicaţiile externe de bancă: SEP, SWIFT
- implementarea Microsoft SCCM (System Center Configuration Manager) pentru administrarea
centralizată a infrastructurii IT
- îmbunătătirea modulului Internet Banking
- implementarea infrastructurii hardware şi software pentru platformele: Call Center, SMS Alert, Mobile
Token

IMM&Corporaţii
Creditele noi acordate persoanelor juridice au crescut cu 81% comparativ cu 2011, atingând valoarea de 138
mil EUR.
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Soldul net al creditelor PJ a crescut cu 11,45% la 31 decembrie 2012 comparativ cu 31 decembrie 2011.
Astfel, soldul net al creditelor acordate PJ a crescut de la 917 mil. RON la 31 decembrie 2011 la 1.022 mil RON
la 31 decembrie 2012.

La nivelul anului 2012, gama de produse puse la dispoziţia clienţilor PJ a fost una variată, adaptată la nevoile
acestora, şi anume:
CREDITE ACORDATE PERSOANELOR JURIDICE
1.










Credite pentru activitatea curentă

Cardul de credit Visa Silver Business
Linia de credit
Linia de credit Kogalniceanu
Creditul pe documente comerciale
Creditul ACUM
Descoperit de cont
Creditul Plafon pentru Capital de lucru pentru nevoi nominalizate
Creditul pentru capital de lucru la termen
Creditul Retailer
2.

Credite de investiţii

 Creditul de investiţii
 Creditul pentru colectivităţi locale
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 Creditul pentru înnoirea flotelor auto
3.

Credite din surse externe

 Creditul din surse BEI pentru IMM-uri;
 Creditul din surse EFSE pentru IMM-uri;
 Creditul din surse FIDA şi BIRD pentru proiectele de dezvoltare rurală.
4.

Credite cu destinaţie multiplă

 Creditul Plafon Global-Multioption;
 Pachetul de preluare OneBiz.
5.

Credite agricole

 Creditul RĂDĂCINI – a primit premiul «Produsul anului 2011» oferit de către Piaţa
Financiară şi Finmedia în cadrul celei de-a XVI – a ediţii a Galei Premiilor Piaţa Financiară
 Creditele APIA:
 Creditul APIA SAPS;
 Creditul APIA AXA II,
 Creditul APIA FERMA zootehnica (bovine, ovine, caprine);
 Creditul APIA Măsura 215 pentru bunăstarea animalelor-porcine;
 Creditul APIA PNDC pentru sectorul vegetal;
 Creditul APIA pentru bunăstarea păsărilor şi porcinelor;
 Creditul agricol.
PRODUSE DE ECONOMISIRE DESTINATE PERSOANELOR JURIDICE





Facilitatea de dobândă pe cont curent;
Contul Escrow în lei şi valută;
Depozite broken: Exclusiv Negociat si Overnight;
Depozite la termen:
Depozite clasice cu plata lunară a dobânzii pentru persoane juridice
Depozite clasice cu plata la scadenţă a dobânzii pentru persoane juridice
Depozit cumulativ cu retrageri la cerere
Depozitul Sibiu 2007
Pachetul Financiar Mixt

Pentru activitatea curentă, clienţilor persoane juridice le-au stat la dispoziţie servicii de cash management,
pentru finanţarea comerţului internaţional, operaţiuni pe piaţa valutară interbancară, operaţiuni cu titluri de
stat, tranzacţii specifice pieţei de capital, dar şi alte servicii şi instrumente cum ar fi: serviciul de internet
banking – BCC e-SMART, serviciul SMS alert pentru carduri şi instrumente de debit, serviciul de acceptare la
plată a cardurilor (POS) etc.
Reţea Retail
La nivelul diviziei Reţea Retail, anul 2012 a fost un an al îmbunătăţirii proceselor şi de creştere a calităţii
serviciilor. În 2012 la nivelul reţelei au fost implementate 20 automate de plată, cu funcţie de încasare
numerar. În aceasta etapă a proiectului, automatele de plată sunt utilizate pentru încasarea de facturi,
urmând ca în etapa următoare să fie implementată funcţia de depunere numerar pentru clienţii Băncii, în
scopul alimentării conturilor.
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Deşi în cursul anului au fost închise 10 unităţi, activitatea reţelei a crescut. Astfel, portofoliul cardurilor emise
de BCC a crescut cu 21%, de la 234 mii la 31 decembrie 2011 la 284 mii la sfârşitul anului 2012. Veniturile din
carduri au înregistrat o creştere cu 29%, de la 6,36 mil lei la 31.12.2011, la 8,21 mil lei la 31.12.2012.

Indicator

2011
234.295
6.365.142

Carduri emise
Venituri din Servicii Carduri, eq RON

2012
283.985
8.213.344

Creditele noi acordate persoanelor fizice au scăzut cu 1,52% faţă de anul precedent, fiind realizat un volum de
12,9 mil EUR, scăderea fiind datorată, în principal, diminuării reţelei teritoriale.

La 31 decembrie 2012, soldul net al creditelor PF înregistra o creştere de 17,3 mil RON, cu 12,1% mai mare
faţă de soldul net al creditelor PF la 31 decembrie 2011.
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Banca a continuat şi în 2012 dezvoltarea sistemului de Internet Banking prin implementarea aplicatiei Mobile
Token, destinată utilizatorilor de telefoane mobile avansate si care poate fi folosita de clienti pentru
autentificarea, respectiv autorizarea tranzactiilor Internet Banking. La nivelul aplicaţiei au fost implementate
câteva funcţii utile, precum: update în timp real al soldului disponibil de utilizat, afişarea în timp real a
detaliilor despre tranzacţiile în curs de decontare efectuate cu cardul, deschiderea de conturi curente, etc.
Evoluţia portofoliului de clienţi care beneficiază de serviciile de Internet Banking a fost una pozitivă, cu o
creştere a numărului de clienţi cu 22,5% la 31.12.2012 faţă de 31.12.2011, respectiv de la 11.466 la 14.043.
Veniturile din Internet Banking au crescut în anul de referinţă cu 23,2% comparativ cu exerciţiul financiar
2011.

În anul 2012 s-a înregistrat o creştere semnificativă a valorii tranzacţiilor derulate prin serviciul POS la
comercianţi. Astfel, comparativ cu anul 2011, valoarea totală a tranzacţiilor a crescut cu 80,4%, de la 11,3 mil
RON la 31 decembrie 2011, la 20,4 mil RON la 31 decembrie 2012.
POS-uri
Număr Tranzacţii efectuate la POS
Valoare Tranzacţii efectuate la POS- mil. RON
Comisioane totale încasate - POS (tranzacţii şi comisioane
gestiune) – mil. RON

2011
110.925
11,3
0,45

2012
315.012
20,4
0,64

În cursul anului 2012 portofoliul de produse al băncii aflat la dispoziţia PF se prezintă după cum urmează:
CREDITE ACORDATE PERSOANELOR FIZICE













Overdraft pe card de debit,
VISA SMART - card de credit pentru refinantarea altor carduri de credit;
wwShopPing – card de credit dedicat cumparaturilor on-line cu asigurari pe internet.
Visa Classic
Credit Auto
Credit Casa 9
Credit de nevoi pers fara ip imob
Credit OneSmart cu ipoteca
Credit pentru achizitie teren extravilan
Credit Prosper
Creditul Cash Colateral
Creditul medical cu ipoteca
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Creditul medical fara ipoteca
Creditul OneSmart fara ipoteca
Creditul pt modernizare cu ipoteca
Creditul pt studii cu ipoteca
Creditul pt. studii fara ipoteca

PRODUSE DE ECONOMISIRE





Facilitatea de dobândă pe cont curent;
Contul Escrow în lei şi valută;
Depozite broken: Exclusiv Negociat şi Overnight;
Depozite la termen:
- Depozite clasice cu plata lunară a dobânzii pentru persoane fizice
- Depozite clasice cu plata la scadenţă a dobânzii pentru persoane fizice
- Depozit cumulativ cu retrageri la cerere
- Depozitul Sibiu 2007
- Depozitul Pensia Plus
- Pachetul Financiar Mixt
- Contul CON(T)FORT – cont de economii cu dobândă
- Depozitul SMART KID – destinat minorilor pe o perioada de 12 luni cu prelungire
automată
- Contul SMART KID – cont de economii cu dobândă destinat minorilor

Persoanele fizice au avut acces la servicii bancare diverse, cum ar fi: operaţiuni de cash management,
transferuri de fonduri, operaţiuni pe piaţa valutară interbancară, operaţiuni cu titluri de stat, tranzacţii
specifice pieţei de capital, servicii de Internet banking, SMS alert, transfer de bani în sistem Western Union
în USD, EUR şi RON, etc.

Controlling şi Trezorerie
Divizia Controlling şi Trezorerie a jucat un rol important în menţinerea lichidităţii şi solvabilităţii băncii în limite
confortabile, asigurând de asemenea suport şi asistenţă în procesul decizional la nivelul managementului.
Aplicaţia Business Intelligence (BI) – Modulul de Profitabilitate, implementată în anul 2011 în cadrul Direcţiei
Controlling ca instrument de informare managerială, a fost perfecţionată şi adaptată în mod continuu la
necesităţile structurilor de conducere. Aceasta poate furniza informaţii cu privire la: profitabilitate, numărul de
produse cu sold, marja netă de dobândă actualizată, soldurile pe client şi clase de produse şi evoluţia lunară a
cheltuielilor şi veniturilor.
Veniturile nete din activitatea de trezorerie au crescut în 2012 cu 31,06% comparativ cu exerciţiul financiar
precedent, fiind depăşită astfel valoarea bugetată cu 17,5% (conform Bugetului de Venituri şi Cheltuieli: 111
mil. RON)
2011
Venit net din dobânzi

66,3

Venit net din comisioane

2012
70,3

2012/2011
6,03%

4,7

4,4

-6,38%

Venituri operaţionale

28,5

55,7

95,44%

TOTAL

99,5

130,4

31,06%

*sume exprimate în mil RON
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Portofoliul investiţional al băncii se prezintă după cum urmează:
INVESTIŢII FINANCIARE

2011

Deţinute pentru tranzacţionare (unităţi de fond)

2012

2012/2011

39,2

37

-5,61%

Disponibile pentru vânzare

1884,8

2614,7

38,73%

Păstrate până la scadenţă

119,7

-

2043,7

2651,7

TOTAL

29,75%

*sume exprimate în mil RON

Operaţiuni
Divizia Operaţiuni a asigurat, pe tot parcursul anului, desfăşurarea activităţii curente a băncii prin cele 8
Direcţii subordonate: Operaţiuni Back-Office, Juridică, Administrare credite, Informatică, Servicii generale,
Tezaur, Securitate bancară, Prevenire şi protecţie în muncă.
Printre proiectele majore finalizate în anul 2012 se numără:
- Automatizarea transferului de fişiere intrate/ieşite în aplicaţiile externe de bancă: SEP, SWIFT
- S-a externalizat trimiterea extraselor de cont pentru cardurile de credit şi facilităţile de overdraft
- Implementarea Microsoft SCCM (System Center Configuration Manager)
pentru administrarea
centralizată a infrastructurii IT
- Implementarea noilor produse/pachete de produse oferite clienților băncii
- Instruirea tuturor administratorilor de cont din unităţile BCC şi a directorilor de operațiuni
La nivelul băncii s-a consemnat o creştere a numărului de operaţiuni efectuate prin sistemul SENT, astfel faţă
de anul 2011 numărul operaţiunilor cu Ordine de Plata a crescut cu 2%, a celor cu CEC cu 28%, iar a celor cu
Bilete la ordin cu 57%.
La 31.12.2012 banca avea în administrare un număr de 147 proprietăţi incluzând 40 înregistrate ca sedii
proprii, 35 clasificate ca investiţii şi un număr de 72 clasificate ca stocuri.
Intreg portofoliul imobiliar a fost evaluat la 31.12.2012 la o valoare justă de cca. 75 mil EUR, din care cca. 30
mil. EUR reprezintă sediile băncii aflate în proprietate. În cursul anului 2012 Banca a preluat 51 imobilizări
(terenuri, construcţii, autoturisme), în contul datoriilor clienţilor faţă de Bancă pentru a le valorifica, în sumă
de 114 mil. lei.

Poziţia financiară a Băncii la 31 decembrie 2012



 Activ
ACTIV
Disponibilităţi în casierie
Conturi la Banca Centrală

31 decembrie

31 decembrie

2012

2011

111.325.854

102.869.898

2012/2011
8,22%

269.094.061

402.604.301

-33,16%

Creanţe asupra instituţiilor de credit

44.802.006

7.218.585

520,65%

Creanţe din operaţiuni reverse repo

85.014.464

-

Investiţii financiare deţinute pentru tranzacţionare

36.986.960

39.175.133

-5,59%

2.614.729.327

1.884.831.715

38,72%

-

119.714.961

1.182.566.692

1.060.671.060

11,49%

Imobilizări corporale

152.474.490

153.859.456

-0,90%

Investiţii imobiliare

90.037.565

8.000.585

1025,39%

Investiţii financiare disponibile pentru vânzare
Investiţii financiare păstrate până la scadenţă
Credite, net
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Imobilizări necorporale

7.294.595

Activ din impozitul amânat
Alte active
Total ACTIV

5.923.898

23,14%

-

2.584.994

131.594.065

82.827.670

58,88%

4.725.920.079

3.870.282.256

22,11%

Activul total la 31.12.2012 a crescut cu 22,11% comparativ cu cel înregistrat la 31.12.2011, de la 3.870 mil lei
la 4.725 mil lei. Din punct de vedere al activelor, Banca Comerciala Carpatica avea o cota de piata de 1,29%,
ocupand locul 18 in sistemul bancar.
Evoluţia principalelor elemente ale activului se prezintă astfel:
Disponibilităţile în caserie au crescut cu 8,22%, în timp ce Conturile la Banca Centrală s-au diminuat cu 33,16%
la 31.12.2012 faţă de 31.12.2011.
Creanţele asupra instituţiilor de credit au înregistrat o creştere cu 520,65%, de la 7,2 mil. lei la 31.12.2011 la
44,8 mil lei la 31.12.2012.
Valoarea brută a Creditelor acordate clientelei a înregistrat o creştere cu 11,50% la 31.12.2012 comparativ cu
31.12.2011, soldul net al creditelor fiind mai mare cu 11,49%.

Credite, brut
Ajustari pentru depreciere
Total

2012

2011

1.483.800.659

1.330.800.243

2012/2011
11,50%

-301.233.967

-270.129.183

11,51%

1.182.566.692

1.060.671.060

11,49%

Ponderile cele mai mari în total activ sunt Investiţiile financiare şi creditele acordate clientelei, de 56% din total
activ, respectiv 25%. Creşterea Investiţiilor financiare disponibile pentru vânzare este reprezentată de
creşterea investiţiilor băncii în titluri de stat şi alte titluri, portofoliul atingând valoarea de 2.615 mil lei la
31.12.2012.

 Pasiv
Situaţia comparativă 2012/2011 a elementelor de pasiv este următoarea:

Datorii privind instituţiile de credit

31 decembrie
2012
9.743.321

31 decembrie
2011
38.495.918

2012/2011
-74,69%

Datorii din operaţiuni repo şi titluri date cu împrumut

1.678.184.599

919.908.325

82,43%

PASIV
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Instrumente financiare derivate

848.052

25.394

2.513.842.889

2.463.005.391

2,06%

94.489.151

112.309.297

-15,87%

5.973.573

-

58.647.052

23.439.228

150,21%

Total Datorii

4.361.728.637

3.557.183.553

22,62%

Capital social

314.629.049

314.629.049

0,00%

1.950.930

1.950.930

0,00%

21.809.077

24.801.600

-12,07%

-97.582.543

-118.104.673

-17,38%

19.293.034

-5.583.632

78.230.001

70.803.876

10,49%

25.861.894

24.601.553

5,12%

364.191.442

313.098.703

16,32%

4.725.920.079

3.870.282.256

22,11%

Datorii privind clientela
Împrumuturi
Pasiv din impozit amânat
Alte datorii

Prime de capital
Surplus din reevaluarea capitalului social
Rezultatul reportat
Rezerva aferentă investiţiilor financiare disponibile pentru
vânzare
Rezerva din reevaluare
Alte rezerve
Total capitaluri proprii
Total DATORII ŞI CAPITALURI PROPRII

3239,58%

Datoriile totale ale băncii au înregistrat la 31.12.2012 o creştere cu 22,62% comparativ cu 31.12.2011,
respectiv de la 3.557 mil lei la 4.362 mil lei.
La data bilanţului, banca avea împrumuturi în valoare totala de 94,5 mil lei cu Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale pentru programe de finanţare rurală, cu Ministerul Finantelor Publice, Banca Europeana de
Investitii şi EFSE Netherlands BV.
Datoriile din operaţiuni repo şi titluri date cu împrumut au crescut cu 82,43%, de la 920 mil lei la 31.12.2011, la
1.678 mil lei la 31.12.2012. Banca a realizat operaţiuni cu titluri date cu împrumut cu alte instituţii de credit
din România. Operaţiunile repo au fost realizate cu Banca Naţională a României precum şi cu alte instituţii de
credit din România.
Datoriile privind clientela au înregistrat o creştere cu 2,06% la 31.12.2012, de la 2.463 mil lei (31.12.2011) la
2.514 mil lei (31.12.2012). Acestea se prezintă astfel:
2012

2011

246.481.260

291.085.865

2012/2011
-15,32%

Depozite la termen

2.267.361.629

2.171.919.526

4,39%

Total

2.513.842.889

2.463.005.391

2,06%

Conturi curente şi depozite la vedere

Capitalurile proprii ale băncii au fost în creştere faţă de perioada similară a anului 2011 cu 16,32%, ca urmare a
înregistrării profitului din activitatea exerciţiului financiar 2012 şi creşterii rezervei aferente investiţiilor
financiare disponibile pentru vânzare.
La finalul anului 2012, capitalul social al Băncii se situa la nivelul de 315 milioane lei, fără a suferi modificări
faţă de sfârşitul anului 2011.
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 Situaţia rezultatului Global

Venituri din dobânzi

31 decembrie

31 decembrie

2012

2011

2012/2011

281.568.087

236.931.701

18,84%

Cheltuieli cu dobânzile

-197.876.015

-140.217.587

41,12%

Venit net din dobânzi

83.692.072

96.714.114

-13,46%

Venituri din comisioane

41.533.348

35.253.779

17,81%

Cheltuieli cu comisioanele

-5.241.685

-3.119.207

68,05%

Venit net din comisioane

36.291.663

32.134.572

12,94%

Venitul net din tranzacţionare

22.617.518

23.516.510

-3,82%

Venit net din investiţii disponibile pentru vânzare

30.071.535

4.793.343

527,36%

Alte venituri de exploatare

20.778.498

5.414.424

283,76%

Venit total din exploatare

193.451.286

162.572.963

18,99%

-8.274.398

-44.665.964

-81,47%

Venitul net din exploatare

185.176.888

117.906.999

57,05%

Cheltuieli cu salariile şi alte elemente asimilate

-76.064.911

-73.214.021

3,89%

Amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

-11.200.223

-11.235.195

-0,31%

Alte cheltuieli de exploatare

-72.704.930

-72.671.076

0,05%

Total cheltuieli operaţionale

1,81%

Cheltuiala aferentă pierderilor din creditele acordate

-159.970.064

-157.120.292

Profit brut/ (pierdere)

25.206.824

-39.213.293

Impozit pe profit

-3.540.293

7.235.962

Profit net/ (pierdere) aferent anului

21.666.531

-31.977.331

29.615.078

-48.063.019

4.887.710

17.381.633

-4.693.501

7.690.083

Alte elemente ale rezultatului global:
Caştiguri / (pierderi) din active financiare disponibile pentru
vânzare
Caştiguri din reevaluarea imobilizărilor corporale
Impozit amânat aferent activelor financiare disponibile pentru
vânzare
Impozit amânat aferent reevaluării imobilizărilor corporale

-324.773

-2.274.621

Total elemente ale rezultatului global, după impozitare

29.484.514

-25.265.924

Total rezultat global

51.151.045

-57.243.255

0,0069

-0,0102

Rezultat pe acţiune (în RON)

-71,88%

-85,72%

La sfârşitul exerciţiului financiar 2012 banca a înregistrat un profit brut de 25,20 mil lei, comparativ cu
pierderea de 39,21 mil lei înregistrată la sfârşitului anului 2011. Rezultatul net al băncii în perioada analizată a
fost de 21,67 mil lei, în timp ce profitul operaţional a fost de 33,48 mil lei. Comparativ cu anul 2011, rezultatul
operaţional a crescut cu 514%.
Venitul net din dobânzi a scăzut în perioada analizată cu 13,46% comparativ cu 2011, pe fondul creşterii
cheltuielilor cu dobânzile la împrumuturi.
Venitul net din comisioane a crescut cu 12,94% în 2012, respectiv de la 32,13 mil lei în 2011 la 36,29 mil lei.
O creştere semnificativă înregistrează Venitul net din investiţii disponibile pentru vânzare, respectiv cu
527,36% mai mult decât în exerciţiul financiar 2011.
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Cheltuielile operaţionale ale băncii au crescut cu 1,81% în 2012, ca urmare a creşterii cheltuielilor cu salariile şi
alte elemente asimilate cu 3,89%.

 Flux de numerar
Structura fluxurilor de numerar
Numerar şi echivalente de numerar la începutul perioadei
Flux de numerar net din activitati de exploatare
Flux de numerar net din/(folosit în) activitatea de investiţii
Fluxul de numerar din activitatea de finanţare
Numerar şi echivalente de numerar la sfârşitul perioadei

2012
510.845.952
-265.860.720
-399.386.752
662.945.855
508.544.335

2011
575.023.247
-11.884.008
-849.958.626
797.665.339
510.845.952

2010
832.866.860
215.582.361
194.705.839
-668.131.813
575.023.247

*Sumele sunt exprimate în lei

Situaţia fluxurilor de trezorerie prezintă intrările sau ieşirile de numerar generate de activităţi de exploatare,
investiţii şi finanţare şi evaluează impactul acestor activităţi asupra poziţiei financiare a Băncii.
Fluxul de numerar din activitatea de exploatare este derivat din activităţile bancare de exploatare ale Băncii.
Fluxul de numerar din activitatea de investiţii se referă la plăţile efectuate pentru achiziţia de investiţii
financiare, imobilizări corporale şi necorporale precum şi alte încasări din activitatea de investiţii.

 Indicatori de sinteză
Dintre indicatorii monitorizaţi de BNR prin sistemul de supraveghere prudenţială, cei mai semnificativi pentru
caracterizarea evoluţiei Băncii sunt prezentaţi mai jos:
Indicator (%)

31.12.2012

31.12.2011

Solvabilitate

11,85

11,69

Lichiditate imediată

28,51

35,22

0,46

-

5,95
59,02

54,03

ROA (profit net/total active)
ROE (profit net/capitaluri proprii)
Credite/Depozite

Indicatorul de lichiditate pe benzi de scadenţă se prezintă astfel:
D <= 1 lună

1 lună < D

3 luni < D

6 luni < D

<= 3 luni

<= 6 luni

<= 12 luni

12 luni < D

31.12.2011
1,23

4,31

15,84

8,86

2,72

4,30

4,40

31.12.2012
1,51

7,03

21,15
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Resurse umane

La 31.12.2012, în Banca Comercială Carpatica îşi desfăşurau activitatea 1.284 angajaţi, din care 485 la sediul
Central.
Pe parcursul anului 2012, indicatorii de resurse umane au evoluat după cum urmează:

 Formare şi dezvoltare profesională
Programele de training s-au desfăşurat pe baza Planului anual de formare şi dezvoltare profesională aferent
anului 2012 şi au vizat îndeplinirea obiectivelor referitoare la:
adaptarea salariatului la cerinţele postului sau ale locului de muncă;
actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor specifice postului şi locului de muncă şi perfecţionarea
pregătirii profesionale pentru ocupaţia de bază;
dobândirea unor cunoştinţe avansate, a unor metode şi procedee moderne, necesare pentru
realizarea activităţilor profesionale;

Aceste obiective s-au concretizat în desfăşurarea de:
Programe interne– programe de instruire organizate de către bancă, în centrele interne de pregătire
profesională ale Băncii, cu lectori şi resurse interne (reglementari interne, introducere in cadrul
organizatiei, analiza creditare PJ, risc, cunoasterea şi prevenirea spalarii banilor, vanzari si negociere,
produse si servicii BCC, Western Union, operatiuni)
Programe externe - programe de instruire organizate de către bancă în colaborare cu instituţii, lectori
şi resurse externe (tehnici de vanzare si negociere, managementul echipei, gestionarea relatiei cu
clientul, tehnici de coordonare, analiza creditare PJ, microcreditare, inteligenta emotionala in
organizatii, tehnici de prezentare, seminarii si conferinte specifice liniilor de business din banca)

 Politica de remunerare
În cursul anului financiar 2012, politica de remunerare, prin criteriile şi nivelurile de salarizare/indemnizaţii şi
recompense stabilite, corelate cu performanţa profesională, a contribuit la motivarea personalului BCC. Au
fost acordate bonusuri pentru realizarea obiectivelor cantitative individuale şi de echipă, premii pentru
rezultate profesionale deosebite. În urma implementării Schemei deacordare a bonusurilor, au fost acordate
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în 2012 169 bonusuri pentru următoarele categorii de salariaţi: RM IMM, RM Retail, RM Corporate, Şefi
agenţie si Directori Sucursală.



Comunicare şi responsabilitate socială

Banca Comercială Carpatica şi-a manifestat şi în 2012 interesul pentru dezvoltarea comunităţii, prin sprijinul
acordat diferitelor manifestări ale vieţii sociale şi culturale româneşti.
Banca s-a implicat în evenimente socio-culturale prin susţinerea următoarelor evenimente:
•
Festivalul Internaţional de Teatru Sibiu
•
Partener principal al proiectului „Produs în Sibiu”
•
D.O.C.S. Student Jobs 2012
•
Sponsorizarea Asociatiei ALUMNI ULB Sibiu
•
Evenimente desfăşurate pe plan local în diverse oraşe unde BCC este prezentă (ex.
sponsorizarea Clubului Sportiv Municipal Brăila, etc)
Pentru dezvoltarea mediului de afaceri, Banca s-a implicat activ prin participarea la o serie de evenimente din
sectorul economico – financiar precum:
•
Conferinta in domeniul agricol organizata de Mediafax
•
Eveniment organizat de CNIPMMR,
•
Targ Agraria, Targ TimAgralim, Targ AgrAlim, Targ INDAGRA, Targul de Produse si
Servicii Financiare
•
Conferinta infoAliment,
•
ZF Bankers Summit,
•
Gala Bancheri de Top,
•
Romanian Agribusiness Conference,
•
Balul Oamenilor de Afaceri din Botosani
•
Forumul Oamenilor de Afaceri Rotarieni
•
Gala Top Branduri Bihorene
În colaborare cu Finmedia, Banca a organizat Conferinţa pentru IMM-uri.
Banca Comercială Carpatica tratează cu responsabilitate acţiunile privind protecţia mediului şi susţine un
mediu înconjurător sănătos, care e un drept important al fiecăruia, de care este mare nevoie şi care trebuie
apărat. În acest sens, la nivelul instituţiei a fost implementat un program denumit “Banca Verde”, menit să
protejeze mediul în care trăim şi în care ne desfăşurăm activitatea.



Managementul riscului

Riscul este definit ca fiind probabilitatea ca factori interni sau externi să afecteze negativ activitatea Băncii,
manifestându-se prin nerealizarea obiectivelor planificate, apariţia unor pierderi sau producerea oricaror altor
efecte negative.
Administrarea riscurilor este realizată prin aplicarea structurată a culturii manageriale, a politicilor,
procedurilor şi practicilor în scopul identificării, evaluării, monitorizării şi reducerii riscului.
În cadrul Băncii, funcţionează Comitetul de Supraveghere a Riscului subordonat Consiliului de Supraveghere.
De asemenea, Directoratul organizează un Comitet de Risc, funcţia principală fiind de a sprijini Directoratul în
îndeplinirea responsabilităţilor sale de administrare a riscurilor semnificative prin:
analiza profilului de risc al Băncii, identificarea şi evaluarea riscurilor semnificative;
dezvoltarea, implementarea si monitorizarea eficacităţii politicilor de risc.
La nivel executiv, administrarea centralizată a riscului este alocată Direcţiei Risc.
Atribuţiile acestei structuri urmăresc, în principal, identificarea, analizarea şi evaluarea diferitelor tipuri şi zone
de riscuri care decurg din activitatea curentă a Băncii.
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Monitorizarea şi controlul riscurilor sunt derulate, în primul rând, cu ajutorul sistemului de limite, pe care
Banca l-a impus fiecarui risc semnificativ. Limitele sunt monitorizate zilnic în cadrul unităţii de control risc,
asigurându-se şi o comunicare zilnică către membrii Directoratului. Limitele sunt stabilite pe nivel de activitate,
pe nivel de client (pentru a evita riscul de concentrare), pe sectoare/industrii, pe tipuri de produse. În cazul în
care indicatorii de risc cresc alarmant, pentru a controla riscul, Banca intervine şi impune limite sau dispune
alte măsuri de control. Limitele sunt revizuite cel puţin anual, validarea noilor nivele fiind în competenţa
Directoratului. Limitele au în vedere, în primul rând, toleranţa şi apetitul la risc al Băncii, indicatori care sunt
stabiliţi prin strategia generală de risc.
Menţionam că Banca s-a adaptat la rigorile ICAAP, stabilind modele proprii de cuantificare a cerinţei interne
de capital. Un rol important în cadrul acestui exerciţiu îl constituie simulările de criză, pe care Banca le
derulează cu frecvenţă trimestrială.
Pentru a reduce riscul, în concordanţă cu politica sa şi profilul de risc, Banca foloseşte colateralul şi trasferul
prin asigurare (riscul de credit). De asemenea, în cadrul riscului operaţional se folosesc asigurările.
Principalele reglementări interne privind administrarea riscurilor şi procesul intern de evaluare a adecvării
capitalului la riscuri de la nivelul Băncii sunt:
Strategia generală de administrare a riscurilor
Strategia privind adecvarea capitalului Băncii la riscuri şi simulările de criză
Profilul de risc al Băncii
Politicile şi procedurile care reglementează fiecare risc şi proces în parte.
În anul 2012, principalele măsuri dispuse pentru îmbunătăţirea managementului riscurilor la nivelul Băncii au
fost următoarele:
 Modificarea limitelor privind expunerea din linii de credit;
 Verificarea şi întocmirea Listei de Supraveghere;
 Ratificarea situaţiei includerilor şi excluderilor din Lista Neagră efectuate lunar;
 Revizuirea limitelor de risc de ţară existente, respectiv introducerea de noi limite de risc de ţară;
 Investigaţii privind evenimente de risc operaţional;
 Revizuirea continuă a cadrului de reglementare aferent, atât administrării cât şi controlului riscului;
 Modificarea limitelor şi nivelelor de avertizare a indicatorilor de fluctuaţie personal;
 Verificarea şi actualizarea periodică a grupului băncii;
 Stabilirea şi implementarea de limite de risc de credit valutar;
Având in vedere activitatea desfaşurată, Banca este expusă următoarelor riscuri:
riscul de piaţă
riscul de credit
riscul de lichiditate
riscul operaţional
riscul reputaţional.
Riscul de piaţă
Este riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor şi capitalului determinat de fluctuaţiile pe piaţă
ale preţurilor titlurilor de capital şi ale ratei dobânzii în ceea ce priveşte activităţile care aparţin portofoliului
de tranzacţionare, precum şi de fluctuaţiile cursului valutar şi ale preţurilor mărfurilor pentru întreaga
activitate a instituţiei de credit.
Riscul de credit
Riscul de credit reprezintă riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor şi capitalului ca urmare a
neîndeplinirii de către debitor a obligaţiilor contractuale sau a eşecului acestuia în îndeplinirea celor stabilite.
Pentru a administra acest risc, Banca aplică propria politică, gestiunea riscului fiind structurată pe etape de
identificare, evaluare, control şi reducere. În concluzie, fiecărei tranzacţii i se supun proceduri speciale prin
care Banca încearcă să îşi asigure poziţia creată în urma expunerii asumate.
Pentru a controla riscul, principala măsură o reprezintă limitarea expunerilor individuale atât ca mărime
absolută, cât şi relativă raportată la fondurile proprii, precum şi limitarea expunerii pe industrii şi zone
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geografice. Monitorizarea acestor limite este asigurată în cadrul Direcţiei Risc. Tot în cadrul procedurilor de
control, Banca derulează şi procedurile ulterioare de monitorizare a calităţii expunerilor, reprezentate de
analiza clientului, revizia valorii şi inspecţia garanţiilor, precum şi a modului în care clientul şi-a respectat
obligaţiile contractuale. Banca a definit un sistem de indicatori / semnale de avertizare a deprecierii calităţii
împrumuturilor, precum şi proceduri de restructurare a clienţilor deterioraţi.
Riscul de lichiditate
Este riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor şi capitalului, determinat de incapacitatea
instituţiei de credit de a-şi îndeplini obligaţiile la scadenţa acestora.
Abordarea Băncii în privinţa managementului lichidităţii este de a evalua în mod continuu poziţia lichidităţii.
Riscul operaţional
Reprezintă riscul de pierdere determinat fie de utilizarea unor procese, sisteme şi resurse umane inadecvate
sau care nu şi-au îndeplinit funcţia în mod corespunzător, fie de evenimente şi acţiuni externe.
Banca dispune de proceduri specifice, măsuri de control şi limitare a acestui tip de risc.
Riscul reputaţional
Este riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor şi capitalului determinat de percepţia
nefavorabilă asupra imaginii unei instituţii de credit de către clienţi, contrapartide, acţionari, investitori sau
autorităţi de supraveghere.
Pentru determinarea cerinţelor minime de capital la 31 decembrie 2012, Banca a folosit abordarea standard în
cazul riscului de credit şi a celui de piaţă şi abordarea indicatorului de bază în ceea ce priveşte riscul
operaţional. Cerinţele minime de capital la 31 decembrie 2012 sunt următoarele:
31 decembrie 2012
112.598.801
4.308.385
27.917.028
144.824.214

Pentru riscul de credit
Pentru riscul de piaţă
Pentru riscul operaţional
Total cerinţe de capital

Adecvarea capitalului Băncii presupune menţinerea unui capital corespunzător în raport cu natura şi profilul
de risc al Băncii. Pentru stabilirea gradului de adecvare al capitalului se are în vedere efectul riscurilor de
credit, de piaţă şi a altor riscuri asupra condiţiei financiare a Băncii. Tipurile şi mărimea riscurilor, în activitatea
Băncii determină în ce măsură capitalul ar trebui să se situeze deasupra nivelului minim impus de reglementări
pentru a face faţă unor consecinţe nedorite. Este monitorizat folosind măsuri, reguli şi rate stabilite de Banca
Naţională a României, respectiv indicatorul de solvabilitate. Banca s-a încadrat în indicatorii impuşi de Banca
Naţională a României pentru adecvarea capitalului (10 % în 2012 şi 10 % în 2011).

Capital reglementat
Fonduri proprii de nivel I
Fonduri proprii de nivel II

2012
197.882.445
16.575.735

2011
120.584.660
77.022.401

Total fonduri proprii

214.458.180

197.607.061

1.810.302.675

1.689.998.782

11,85%

11,69%

Active şi elemente din afara bilanţului ajustate în funcţie
de risc
Indicatorul de solvabilitate

17

Raport anual 2012 – conform Reg. CNVM 1/2006
2012



Dezvoltarea previzibilă a Băncii

Premisele luate în considerare la fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Băncii pentru anul
financiar 2013 sunt formulate în baza estimărilor proprii şi a datelor oficiale după cum urmează:
prognoza pentru PIB 2013 este de 623,3 miliarde lei, reprezentând o creştere reală de 1,6% faţă de
anul 2012, conform Proiectului legii bugetului de stat pentru anul 2013 (23.01.2013)
ţinta BNR pentru rata inflaţiei este de 2,5% (±1%)
un curs mediu al monedei euro de 4,5 lei
la nivelul activităţii economice se aşteaptă ca efectele recesiunii de la nivelul Zonei Euro să afecteze in
continuare şi economia României şi, prin urmare, creşterea reală a economiei ar putea înregistra o dinamica
sub 2%;
pentru sistemul bancar se prevede o situaţie asemănătoare cu cea din 2012, în care instituţiile de
credit vor înregistra profitabilitate negativă ca urmare a costului riscului de credit.
diminuarea reţelei actuale de unităţi de la 145 unităţi la 139 unităţi
Comparativ cu soldul de la 31.12.2012, se previzionează următoarele:
creditele (principal) vor creşte cu cca. 25%
plasamentele în titluri se vor reduce cu cca. 41% concomitent cu o reducere a datoriilor privind
instituţiile de credit cu 45% pe fondul diminuării tranzacţiilor de tip REPO cu instituţiile de credit
sursele atrase de la clientela nebancară vor creşte cu 11%
Obiective calitative
În cursul anului 2013, eforturile băncii vor fi canalizate spre perfectarea relaţiei cu clienţii săi şi creşterea
calităţii produselor şi serviciilor oferite. În acest sens va fi îmbogăţit portofoliul de produse de creditare şi
economisire pentru clienţii PJ şi PF astfel:
Produse pentru clienţii Persoane Juridice:
Credite APIA pentru sectorul vegetal şi pentru bunăstarea păsărilor
Pachete de produse pentru companiile start-up şi pentru profesiile liberale
Pachete de produse pe liniile de business: IMM şi Corporate
Depozitul constituit şi lichidat prin e-Smart
Serviciul SMS Alert pentru credite
Produse pentru clienţii Persoane Fizice:
Produse destinate producătorilor agricoli individuali.
Facilitate de rate cu dobândă preferenţială pentru cardurile de credit aflate în portofoliul băncii.
Produse de Bancassurance
Implementarea unei noi infrastructuri profesionale de tip Call Center, bazată pe o soluţie Cisco, a creat
premisele implementării, în cursul anului 2013, a serviciului Phone Banking, prin intermediul căruia clienţii vor
putea avea acces în regim automatizat la informaţii despre conturi şi, de asemenea, vor putea efectua
operaţiuni prin telefon.
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Obiective cantitative
INDICATOR

2012
Realizat
26.493

2013
Propus
30.000

Internet Banking

5.032

6.200

23%

Credite noi Retail

12,9 mil EUR

11 mil EUR

-15%

Credite noi IMM&Corporate

138 mil EUR

148 mil EUR

7%

Carduri debit

2013/2012
13%

Planul de investiţii pentru 2013 este structurat pe următoarele secţiuni:
Proiecte şi soluţii IT: privesc achiziţiile de software sau mijloace fixe pentru proiecte specifice deja
implementate sau în curs de implementare, ca de exemplu: licenţe Oracle, SQL Server, modulul de
Business Intelligence – Componentele Bugetare şi Profitabilitate, proiectul pentru Call Center, aplicaţie
personalizare extrase, up-grade platforma „Internet Banking”, extindere servicii Western Union, pe
canale alternative (reţea ATM, Internet Banking), implementare FATCA (Foreign Account Tax
Compliance Act);
Dotări cu tehnica, reprezentând achiziţionarea de staţii de lucru cu licenţe pentru proiect Optimizare
I.T.
Birotică şi echipamente de casierie, reprezentând achiziţionarea de aparatură pentru înlocuirea celei
vechi (maşini de numărat bancnote, copiatoare) sau pentru dezvoltarea afacerii (1 automat Self Bank
– proiect pilot);
Sisteme de siguranţă şi reţea date-voce, cuprinde îmbunătăţirea sistemelor de securitate aferente
ATM-urilor, camerelor de valori, up-grade sistem;
Amenajări şi reamenajări spaţii, cuprinde lucrări executate asupra locaţiilor BCC: relocări/reamenajări,
realizare rampe acces persoane cu handicap, sistem automat de stingere incendiu la servere,
suplimentare sisteme răcire pentru încăperi servere regionale si back-up, înlocuire / montare sisteme
climatizare unităţi.
Pentru anul 2013, bugetul alocat investiţiilor se ridică la 6,8 mil lei şi va fi direcţionat după cum urmează:
Nr.
I.
III.
IV.
V.
VI.

Grupa de investiţii
Proiecte şi soluţii IT
Dotări cu tehnică
Birotică şi echipamente de casierie
Sisteme de siguranţă şi reţea date-voce
Amenajări şi reamenajări spaţii bancare
TOTAL

Valoare (mii lei)
4.648
500
376
579
683
6.785

Bugetul Băncii pentru anul 2013 prevede realizarea unui profit brut de 34,5 mil. lei, mai mare cu 36,9% faţă de
cel înregistrat în anul anterior, în condiţiile unei scăderi a veniturilor totale cu 19% şi a cheltuielilor totale cu
21%.
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Structuri de conducere
 Consiliul de Supraveghere

Componenţă

Nicolae Petria – Preşedinte consiliu
Perioada mandatului
14.11.2009*-14.11.2013
S-a născut în anul 1954 şi a absolvit Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul
Universitatii Timişoara în 1977. În perioada octombrie 1977-aprilie 1987 a ocupat funcţia
de economist la serviciul Contractări-Desfacere din cadrul Întreprinderii de Piese Auto
Sibiu, iar in perioada mai 1987 – octombrie 1988, a ocupat funcţia de Şef Serviciu Contractări-Desfacere, la
aceeaşi intreprindere.
În perioada octombrie 1988 - noiembrie 1990, şi-a desfăşurat activitatea în cadrul Băncii Naţionale a României
sucursala Sibiu, ca inspector principal şi respectiv şef serviciu Creditarea Industriei Grele, iar începand cu
decembrie 1990 şi până în martie 1999, a îndeplinit funcţia de Director Adjunct al acestei instituţii. În perioada
martie 1999-octombrie 2001 a fost Preşedinte al Băncii Comerciale Carpatica SA Sibiu şi ulterior, până în
aprilie 2004, a ocupat poziţia de Director Marketing în cadrul Grupului Boromir – Moara Cibin SA.
Începând cu jumătatea anului 2003, domnul Petria a exercitat funcţii de conducere în cadrul mai multor
instituţii de credit, astfel: Imocredit SA Cluj Napoca, Banca Comercială “Ion Ţiriac” SA– Director Sucursală Sibiu,
Banca HVB Ţiriac SA – Branch Manager Sucursală Sibiu, Banca UniCredit Ţiriac SA - Branch Manager Sucursala
Continental Sibiu.
Este expert contabil şi evaluator din anul 1994, precum şi specialist în reorganizarea şi lichidarea unităţilor
economice – membru UNPRL – din anul 2003.
Este conferenţiar universitar dr. asociat la Facultatea de Ştiinţe Economice Sibiu, având 57 articole de
specialitate publicate în reviste interne şi internaţionale, 3 cărţi de unic autor şi 2 cărţi în calitate de coautor,
precum şi 15 suporturi de cursuri universitare.

Doina Toader – Membru consiliu - independent
Perioada mandatului
14.11.2009*-14.11.2013
S-a născut în anul 1955 şi a absolvit Facultatea de Planificare şi Cibernetică Economică din
cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti în 1979. În perioada octombrie 1979martie 1982 a ocupat funcţia de economist la serviciul de reasigurare externă la societatea
A.D.A.S. din Bucureşti. În perioada aprilie 1982-februrie 1991 a ocupat pe rând poziţiile de
analist de sistem iar apoi contabil şef la SC Mecanica Mârşa din jud. Sibiu. În perioada martie 1991-februarie
2000 a ocupat postul de inspector de specialitate în cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Sibiu. Între
martie 2000 şi octombrie 2002 a deţinut poziţia de expert contabil independent în cadrul Cabinetului personal.
Din noiembrie 2002 şi până în prezent, dna Toader ocupă funcţia administrator şi director general al societăţii
T&T Audit SRL. Este expert contabil, fiind membru CECCAR din 1994, evaluator CECCAR, auditor financiar,
membru CAFR din 2001, consultant fiscal, membru al Camerei Consultanţilor Fiscali din 2007, membru în
Consiliul Superior CECCAR din anul 2006.
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Ioan Trenca – Membru consiliu – independent
Perioada mandatului
15.02.2011*-15.02.2015
S-a născut în anul 1948 şi urmează cursurile Liceului Teoretic din localitatea Iernut,
judeţul Mureş, pe care le finalizează în iunie 1966.
În perioada octombrie 1966 - iunie 1971 studiază la Facultatea de Ştiinţe Economice din
cadrul Universităţii “ Babeş-Bolyai”-Cluj Napoca, obţinând Diploma de Licenţă pentru
Specializarea Finanţe şi Credit, urmată apoi de Diploma de doctor în economie, specializarea Finanţe şi Credit
emisă de către Academia de Studii Economice Bucureşti.
În cei 40 ani de activitate desfăşurată în cadrul Univesităţii Babeş Bolyai - Facultatea de Ştiinţe Economice şi
Gestiunea Afacerilor a publicat un număr de 150 lucrări ştiinţifice şi didactice.
Are numeroase specializări în domeniul financiar bancar obţinute de la Instituţii de renume.
De-a lungul timpului şi-a desfăşurat activitatea în instituţii de prestigiu precum “Banca pentru Agricultură şi
Industrie Alimentară, Suc. Cluj – inspector economist -(aug-sept 1978), Banca Transilvania Primvicepreşedinte şi Banca Dacia Felix - Preşedinte şi Director General -(oct.1994-sept.2001) cât şi
Universitatea Babeş-Bolyai-Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Catedra de Finanţe
(sept.2001-prezent), în cadrul căreia deţine funcţia de Profesor Universitar Doctor.

Silviu Popa – Membru consiliu – independent
Perioada mandatului
23.02.2012*-23.02.2016
S-a născut în anul 1959 şi a absolvit Facultatea de Comerţ din cadrul Academiei de Studii
Economice Bucureşti în anul 1983. În perioada 1983-1996 a ocupat următoarele funcţii:
economist Birou Comercial la ICSAP Sibiu şi ICSMI Sibiu, administrator al Astoria Trading
SRL, contabil şef în cadrul National Distribution Company. În ultimii 17 ani a câştigat o
bogată experienţă bancară ocupând funcţii de execuţie şi conducere în instituţii bancare. Dintre acestea
amintim: Alpha Bank România – Şef birou credite, Unicredit România SA – RM Clienţi Corporate, HVB Bank –
Director Sucursală Sibiu, Bancpost – Director Centru de Afaceri Sibiu şi Raiffeisen Bank SA – Director Grup
Retail. Dl. Popa a fost ales în funcţia de membru al Consiliului de Supraveghere în cadrul şedinţei AGA din 06
decembrie 2011.

Activitatea Consiliului de Supraveghere în anul 2012
În cursul anului 2012, Consiliul de Supraveghere s-a întrunit de 4 ori în şedinţe ordinare şi de 20 de ori în
şedinţe extraordinare, fiind adoptate 105 hotărâri.
Consiliul de Supraveghere şi-a îndeplinit funcţiile de monitorizare şi consiliere comunicând în permanenţă cu
membrii Directoratului şi cu structurile Băncii, deciziile fiind luate în baza rapoartelor şi informărilor puse la
dispoziţie de către aceştia.
În urma analizelor puse la dispoziţie de către Directorat, Consiliul de Supraveghere a hotărât închiderea a 10
unităţi, precum şi modificarea statutului a 3 agenţii în sucursale sau puncte de lucru.
Au fost revizuite, în perioada de referinţă, Regulamentele de organizare şi funcţionare ale Consiliului de
Supraveghere şi Directoratului, Regulamentul de organizare şi funcţionare al Băncii, precum şi Codul de
Guvernanţă Corporativă – ediţia iunie 2012.
Principalele aspecte dezbătute în şedinţele Consiliului de Supraveghere au vizat analiza periodică a poziţiei
financiare a Băncii, avizarea sau aprobarea strategiilor şi politicilor băncii adecvate condiţiilor de piaţă,
supravegherea politicilor şi structurilor de control intern.

21

Raport anual 2012 – conform Reg. CNVM 1/2006
2012

 Comitete Consultative
Comitetul de audit
Comitetul de audit este alcatuit din 3 membri ai Consiliului de Supraveghere. Componenţa Comitetului de
audit s-a prezentat în anul 2012 astfel:

o Doina Toader – Preşedinte comitet - independent
o Nicolae Petria – Membru comitet
o Silviu Popa – Membru comitet– independent
Comitetul de audit are rol consultativ şi este subordonat Consiliului de Supraveghere.
În cursul anului 2012, Comitetul de audit s-a întrunit de 10 ori.

Principalele probleme dezbătute au vizat activitatea structurilor de control intern pe parcursul anului
2012. A fost analizat Raportul anual 2011 privind condiţiile în care se desfăşoară controlul intern la
nivelul BCC, stadiul şi modul de realizare a măsurilor din programul pentru implementarea IFRS,
scadente la finalul anului 2011 şi stadiul implementării recomandărilor comitetului şi a Directiei de
Audit. A fost analizat modul de desfăşurare al activităţii de audit extern şi au fost avizate rezultatele
misiunilor de audit.
Comitetul de Remunerare şi Nominalizare
Comitetul de Remunerare şi Nominalizare a fost compus în anul de referinţă din 3 membri, după cum
urmează:

o
o
o

Silviu Popa – Preşedinte comitet– independent
Nicolae Petria – Membru comitet
Doina Toader – Membru comitet– independent

Comitetul de remunerare şi Nominalizare, ca structură subordonată Consiliului de Supraveghere, a analizat pe
parcursul celor 13 şedinţe din 2012 aspecte legate de recrutarea şi remunerarea pesonalului de conducere.
A analizat şi a aprobat Politica de remunerare a BCC, ediţia 2012. Au mai fost dezbătute şi analizate cheltuielile
înregistrate cu personalul în perioada 2009-2011 şi schemele de bonusare pentru personalul implicat în
vânzări. Au fost analizate şi înaintate Consiliului de Supraveghere propunerile privind candidaţii la funcţia de
membru al Consiliului, precum şi propunerile privind candidaţii la funcţia de Director general şi Director
general adjunct.

În mod curent Comitetul de Remunerare şi Nominalizare a colaborat atât cu Directoratul, precum şi
cu celelalte structuri din Centrala Băncii, în vederea îmbunătăţirii sistemelor de evaluare, recrutare,
remunerare existente la nivelul instituţiei
Comitetul de Supraveghere a Riscului
Comitetul de Supraveghere a Riscurilor este format din 3 membri ai Consiliului de Supraveghere al băncii. În
anul 2012, componenţa acestui comitet a fost următoarea:

o
o
o

Ioan Trenca – Preşedinte comitet - independent
Nicolae Petria – Membru comitet
Silviu Popa – Membru comitet – independent

Comitetul de lucru al Consiliului de Supraveghere, cu rol consultativ, s-a întrunit în cadrul a 12 şedinţe.
Pe parcursul şedinţelor au fost analizate: rapoartele întocmite conform Regulamentului nr.18/2009, strategiile
şi metodologiile cu privire la administrarea riscurilor, adecvarea capitalului la riscuri şi simulări de criză,
evaluarea profilului de risc al Băncii. De asemenea, au fost analizate politicile privind: riscul operaţional; riscul
reputaţional; riscul de piaţă; riscul de lichiditate; titlurile de plasament; externalizarea activităţilor. Şedinţele
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Comitetului de Supraveghere a Riscului au urmarit de asemenea şi analiza rapoartelor privind creşterea
creditării în valută şi riscurile la care este expusă Banca, raportul ICAAP şi simulările de criză.

 Directoratul
În cursul anului 2012, Directoratul a avut următoarea componenţă:
Nicolae Surdu – Director general – Preşedinte al Directoratului
Perioada mandatului - 4 martie 2010*- 12 octombrie 2012
George Ciobănaşu – Director general Adjunct – Vicepreşedinte al Directoratului
Perioada mandatului - 4 martie 2010*- 18 noiembrie 2012
Ion Dobrică - Director General Adjunct
Perioada mandatului - 4 martie 2010* - 4 martie 2014 (a preluat funcţia de Preşedinte
al Directoratului prin Hotărâre a Consiliului de Supraveghere, începând cu data de 12
octombrie 2012)
Gheorghe Cismaru - Director General Adjunct
Perioada mandatului - 4 martie 2010*- 4 martie 2014 (a preluat prin hotărâre a
Consiliului de Supraveghere atribuţiile Directorului General Adjunct coordonator al
Diviziei IMM şi Corporate, începând cu data de 18.11.2012)
Georgiana Coandă - Director General Adjunct
Perioada mandatului - 4 martie 2010*- 4 martie 2014

Componenţă la 31.12.2012
Ion Dobrică – Preşedinte al Directoratului - Director General Adjunct
Divizia Controlling şi Trezorerie
Perioada mandatului
4 martie 2010* - 4 martie 2014 (a preluat funcţia de Preşedinte al Directoratului prin
Hotărâre a Consiliului de Supraveghere, începând cu data de 12 octombrie 2012)
S-a născut în anul 1953 şi a absolvit Facultatea de Comerţ din cadrul Academiei de Ştiinţe
Economice Bucureşti în anul 1976. În perioada 1976 – 1996 dl. Dobrică a ocupat următoarele funcţii:
economist la Întreprinderea Mecanica Sibiu (1976-1984), contabil-şef la Avicola SA Sibiu (1984-1991), director
economic la Avicola SA Sibiu (1991-1993), director economic la Rombau SRL Sibiu (1993-1995), director
economic la SC Sarmis Impex SRL (1995-1996), inspector în cadrul Băncii Naţionale a României (1996-1999).
În prezent, este membru CECCAR având calitatea de expert contabil şi membru al Camerei Auditorilor
Financiari din Români. Din 1999 şi până în prezent a ocupat pe rând funcţiile de director Direcţia
Contabilitate-Informatică, director Direcţia Trezorerie şi Pieţe de Capital iar din 2006 a fost numit în funcţia de
director general adjunct.
Dl Ion Dobrică are 16 de ani vechime în sistemul financiar–bancar, dintre care 13 ani în cadrul băncii, a ocupat
funcţia de administrator al băncii până in iulie 2009, ulterior fiind desemnat ca membru în Directoratul băncii.
Gheorghe Cismaru - Director General Adjunct
Divizia Operaţiuni şi IT
Perioada mandatului
4 martie 2010*- 4 martie 2014 (a preluat prin hotărâre a Consiliului de Supraveghere
atribuţiile Directorului General Adjunct coordonator al Diviziei IMM şi Corporate,
începând cu data de 18.11.2012)
S-a născut în 1950 şi a absolvit Universitatea Craiova – Facultatea de Ştiinţe Economice, în 1975. În anul 1991 a
urmat un curs în specialitatea Management la Centrul de Perfecţionare MILMC Buşteni iar în 1997 a urmat
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cursul Strategii de intrare pe piaţa de capital organizat de compania de training USAID BOOZ Allen&Hamilton
SUA. În perioada 1975-prezent a ocupat următoarele funcţii: inspector la Banca Naţională a României (19751979), inspector la Ministerul de Finanţe – Inspecţia Teritorială de Stat Sibiu (1972-1982), director economic la
IFET Sibiu (1982-1990), director general la RA Vestrel Braşov SETTPPL Sibiu (1990-1998), preşedinte la
Euroexim Mig SRL Sibiu (1998-1999), director adjunct la Banca Naţională a României – sucursala Sibiu (iun
1999- sept 1999), director la Banca Naţională a României – sucursala Sibiu (sept 1999- martie 2000). Începând
cu anul 2000 s-a alaturat echipei Băncii Comerciale Carpatica ocupând următoarele funcţii: Director Sucursala
Bucureşti (2000-2001), Director Sucursala Sibiu (2001-2003), Director Direcţia Organizare Resurse Umane şi
Salarizare (2003-2004), Director General Adjunct (2004-2007), Consilier Director General (2007-2008), Director
General Adjunct (iulie 2008-martie 2010), Director Executiv Divizia Operaţiuni – martie 2010 – prezent.
Georgiana Coandă - Director General Adjunct
Divizia Retail Banking
Perioada mandatului
4 martie 2010*- 4 martie 2014
S-a născut în anul 1970 şi este licenţiată a Academiei de Studii Economice Bucureşti,
specializarea Relaţii Comerciale Financiar - Bancare Interne şi Internaţionale şi absolventă
a programului Executive MBA organizat de Fundaţia Şcoala Postuniversitară de Afaceri Româno-Americană
ASEBUSS. În perioada noiembrie 1992 – ianuarie 2010, a ocupat diverse funcţii în cadrul Bancpost pe
segmentul de business retail, ultima funcţie deţinută fiind cea de Director Regional (2007 – ianuarie 2010). A
absolvit numeroase cursuri de specializare în domeniul financiar-bancar.

Activitatea Directoratului în anul 2012
În perioada de referinţă, Directoratul s-a întrunit intr-un număr de 154 şedinţe în cadrul cărora s-a luat un
număr de 1989 hotărâri.
Principalele decizii cu impact semnificativ în activitatea Băncii s-au referit la:
Revizuirea portofoliului de reglementare al Băncii prin actualizarea /abrogarea Normelor,
Procedurilor, Politicilor, ROF-urilor Comitetelor, Codurilor, Ghidurilor şi a Regulamentelor
Continuarea reorganizării reţelei teritoriale
Demararea de Proiecte şi Campanii în vederea susţinerii procesului de vânzare şi adaptării produselor
la cerinţele pieţei
Urmărirea constantă a activităţii din teritoriu şi a societăţilor din perimetrul de consolidare
Urmărirea permanentă a indicatorilor financiari ai băncii şi implementarea deciziilor de eficientizare a
activităţii băncii.
Situaţia acţiunilor BCC deţinute de membrii Consiliului de Supraveghere şi ai Directoratului la 31 decembrie
2012 se prezintă după cum urmează:
Nr.
crt.
1

Numele şi
prenumele
Petria Nicolae

2
3
4
5
6
7

Toader Doina
Trenca Ioan
Popa Silviu
Dobrică Ion
Cismaru Gheorghe
Coandă Georgiana

Funcţia
Presedinte
al
Consiliului
de
Supraveghere
Membru al Consiliului de Supraveghere
Membru al Consiliului de Supraveghere
Membru al Consiliului de Supraveghere
Director General Adjunct
Director General Adjunct
Director General Adjunct
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Număr de acţiuni

Pondere in
capitalul social

1.244.179

0,040%

1.768.632
29.192
-

0,056%
0,001%
-
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Alte informaţii
 Informaţii privind achiziţia de acţiuni proprii

În anul 2012, nu au fost cazuri de achiziţionare a propriilor acţiuni.

 Informaţii privind folosirea instrumentelor financiare derivate
Banca foloseşte, în principal, următoarele categorii de instrumente financiare derivate:
- contracte futures pe cursul de schimb
- swap valutar
- forward pe cursul de schimb
- alte instrumente financiare derivate pe riscul de credit
Evaluarea acestor instrumente financiare se efectuează respectând prevederile legale în vigoare.
 Lista filialelor băncii la 31.12.2012
La 31.12.2012 Banca deţinea următoarele participaţii:
Nr.Crt.

Denumirea/Nume

Valoarea participaţiei
(lei)

Număr acţiuni
deţinute

Pondere în
capitalul social (%)

1

SSIF Carpatica Invest SA

13.105.040

130.894

95,68

2

SC Imobiliar Invest SRL
SAI Carpatica Asset
Management SA

12.010.000

1.201.000

100

800.000

8.000

99,99

3

 Activităţi în domeniul cercetării-dezvoltării
În 2012, s-a continuat linia dezvoltărilor de natură tehnologică menite să aducă produselor Băncii un plus de
utilitate, de confort şi siguranţă în utilizare.
Realizările notabile din acest punct de vedere sunt:
 Implementarea aplicaţiei Mobile Token, destinată utilizatorilor de telefoane mobile avansate şi care
poate fi folosită de clienţi pentru autentificarea, respectiv autorizarea tranzacţiilor Internet Banking;
 S-a trecut la procesarea online (în timp real), a transferurilor între conturi, schimburilor valutare şi
plăţilor intrabancare derulate de clienţi prin Internet Banking;
 S-au implementat funcţii utile pentru clienţii Internet Banking, precum: update în timp real al soldului
disponibil de utilizat, afişarea în timp real a detaliilor despre tranzacţiile în curs de decontare efectuate
cu cardul, deschiderea de conturi curente;
 A devenit disponibilă, funcţia de înrolare a cardurilor emise de Bancă, în sistemul 3D Secure, care
protejează clientul împotriva utilizării neautorizate a cardului pentru plăţi prin Internet.
 Banca a implementat o infrastructură profesională de tip Call Center, bazată pe o soluţie Cisco.

 Politica de dividend
Încă de la înfiinţare, Banca a utilizat profitul obţinut pentru a consolida poziţia financiară a instituţiei. În acest
sens, politica Băncii a fost de a majora capitalul social prin încorporarea profitului obţinut şi emiterea de
acţiuni gratuite. Datorită rezultatelor negative, nu au fost acordate acţiuni gratuite în ultimii 3 ani.
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 Acţiuni deţinute la Banca Comercială Carpatica de către filialele băncii
La 31.12.2012, S.S.I.F. Carpatica Invest SA deţinea în portofoliu 6.544.320 acţiuni BCC (simbol pe piaţa BVB al
Băncii Comerciale Carpatica), reprezentând 0,2% din capitalul social.

Director general

Director general adjunct

Johan Gabriels

Ion Dobrică
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