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1. ANALIZA ACTIVITĂŢII GARANTI BANK SA 
 

a) Descrierea activităţii de bază a Garanti Bank SA 
 

Garanti Bank SA („Garanti Bank" sau „Banca”) este o societate comercială pe acțiuni, cu sediul 
social în Str. Fabrica de Glucoză, Nr. 5, Novo Park, Clădirea F, Etajele 5-6, Sector 2, Bucureşti, 
ROMÂNIA. 
 

Activitatea de bază a Băncii o constituie desfășurarea de activități bancare, în conformitate cu 
Legea societăților comerciale nr 31/1990 şi Ordonanța de Urgență nr. 99/2006 privind instituțiile 
de credit şi adecvarea capitalului. 
 

Conform Actului Constitutiv, Banca poate desfăşura următoarele activităţi: 
• atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; 
• acordare de credite, inclusiv, dar fără a se limita la: credite de consum, credite ipotecare, 

factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare; 
• operaţiuni de plăţi; 
• emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi cărţi de credit, cecuri de călătorie şi 

alte asemenea, exclusiv monedă electronică; 
• emitere de garanţii şi asumare de angajamente; 
• tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii cu:  

- instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate 
de depozit; 

- valută; 
- instrumente având la baza cursul de schimb sau rata dobânzii; 

• tranzacţionare în cont propriu și/sau pe contul clienților, în condiţiile legii cu valori 
mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; 

• intermediere pe piaţa interbancară; 
• prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; 
• operaţiuni în mandat: 

- activităţi auxiliare ale caselor de asigurări şi de pensii  - intermediere în asigurări, 
în calitate de agent de asigurare subordonat – Bancassurance; 

- activitatea de marketing al fondurilor de pensii administrate privat şi activitatea de 
marketing al prospectelor schemelor de pensii facultative; 

• dobândirea de participaţii la capitalul altor entităţi;  
• închiriere de casete de siguranța;  
• colectarea şi livrarea de numerar de la / către clienții Băncii; 
• prestarea de servicii clientelei proprii care, deşi nu sunt conexe activităţii desfăşurate, 

reprezintă o prelungire a operaţiunilor bancare, inclusiv servicii de evaluare a bunurilor 
mobile şi imobile în vederea admiterii acestora la garantarea împrumuturilor, evaluarea 
prin experți a documentațiilor tehnico-economice şi a studiilor de prefezabilitate şi 
fezabilitate prezentate de clienți în vederea acordării creditelor; 

• operaţiuni nefinanciare în mandat sau de comision, în special pe contul altor entităţi din 
cadrul grupului din care face parte instituţia de credit, inclusiv, dar fără a se limita la 
intermediere activități de leasing; 

• alte activităţi auxiliare: operaţiuni de administrare a patrimoniului constând din bunuri 
mobile şi/sau imobile aflate în proprietatea sa, dar neafectate desfăşurării activităţilor 
financiare, ce au ca obiect bunuri mobile şi imobile dobândite în urma executării 
creanţelor, cu respectarea, în privinţa operaţiunilor de închiriere a unor asemenea bunuri, 
a legislaţiei bancare.  
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b) Data de înfiinţare a Băncii 
 
Garanti Bank SA a fost înmatriculată în România în 2009 sub numele de GE Garanti Bank SA şi 
este autorizată de către Banca Naţională a României („BNR”) să desfăşoare activităţi bancare 
începând cu 17 august 2009. Banca nu a desfăşurat activităţi bancare până în mai 2010, atunci 
când a achiziţionat activele şi pasivele Garantibank International NV, Sucursala din România 
care a fost activă pe piaţa din România din 1998. Pe 29 iunie 2010 numele Băncii a fost schimbat 
în Garanti Bank SA. 
 
c) Fuziuni sau reorganizări semnificative în cursul anului 2018 
 
În timpul anului 2018 nu au avut loc fuziuni sau reorganizări semnificative. 
 
d) Descrierea achiziţiilor şi/sau înstrăinărilor de active 
 
În cursul anului 2018, Banca a vândut titluri clasificate ca disponibile spre vânzare din care a 
rezultat un câștig de 6,4 mil. lei (înregistrat inițial în rezervele aferente titlurilor) ce a fost 
recunoscut în Contul de profit şi pierdere, generat în principal, ca urmare a vânzării de titluri în 
valoare de 336,3 mil. lei. 
 
În cursul anului 2018 nu s-au inchis sau relocat agenții ale Băncii. 
 
e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării Băncii 
 
Situațiile financiare ale Băncii sunt auditate anual de către auditorul extern al Băncii. Începând cu 
anul 2017, auditorul extern este KPMG Romania SRL. Pentru anul 2018, auditorul extern și-a 
exprimat opinia conform căreia situațiile financiare prezintă cu fidelitate sub toate aspectele 
semnificative, poziția financiară a Garanti Bank SA la 31 decembrie 2018, precum şi performanța 
sa financiară şi fluxurile de trezorerie pentru anul încheiat la aceasta dată, în conformitate cu 
Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeana şi Ordinul 
BNR nr 27/2010. 
 
Pentru opinia auditorului, a se vedea şi Anexa 1 – Situațiile Financiare Individuale pentru anul 
încheiat la 31 decembrie 2018. 
 
Direcția de Audit Intern a efectuat în cursul anului 2018 un număr de 31 de misiuni de audit, atât 
la nivelul unităților teritoriale (13), cât și la nivelul Administrației Centrale, vizând atât activitatea 
departamentelor auditate, cât și a proceselor Băncii (18). Activitățile de audit au fost desfășurate 
în conformitate cu Planul de Audit, aprobat de către Comitetul de Audit și întocmit pe baza unei 
matrice de analiză a riscurilor. Obiectivele generale ale misiunilor de audit în anul 2018 au fost 
axate îndeosebi pe: examinarea și evaluarea eficacității și adecvării sistemului de control intern la 
nivelul fiecărui departament, a proceselor și a agențiilor Băncii; analiza relevanței și integrității 
datelor furnizate de sistemele de informații financiare și de gestiune, inclusiv revizuirea acurateței 
și corectitudinii înregistrărilor contabile, financiare și a rapoartelor de gestiune; evaluarea privind 
conformitatea cu cerințele legale și de reglementare, codurilor de conduită, precum și punerea în 
aplicare a politicilor și procedurilor Băncii. Direcția de Audit Intern își desfășoară activitatea 
conform cerințelor cadrului legal și de reglementare internă, incluzând principiile și regulile 
definite în cadrul Cartei Auditului Intern și al Standardelor de Audit. 
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1.1. Elemente de evaluare generală 
 
Rezultatele anului 2018, în conformitate cu situaţiile financiare individuale, sunt sumarizate mai 
jos. Situaţiile financiare individuale ale Băncii au fost întocmite în conformitate cu cerinţele 
Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară („IFRS”) emise de către Consiliul pentru 
Standarde Internaţionale de Contabilitate („IASB”) aşa cum au fost acestea adoptate de Uniunea 
Europeană. 
 
31 decembrie 2018 Mii lei
 

Profit înainte de impozitare 132.212
Profitul net 111.863
Venituri operaţionale 428.742
Export nu este cazul
Cheltuieli administrative 263.228
Cota de piaţă (în funcţie de active) 2,28%
Indicator de lichiditate imediata 33,65
 
1.2. Evaluarea nivelului tehnic al Băncii 
 
La 31 decembrie 2018, Garanti Bank îşi desfăşura activitatea printr-o reţea cu acoperire 
naţională de 78 de agenţii (același număr de agenții ca și la finele anului 2017), 218 ATM-uri şi 
11.493 POS-uri (faţă de 12.204 POS-uri la 31 decembrie 2017). Numărul de clienţi ai Băncii a 
scăzut ușor cu 1,6%, ajungând la peste 409 mii la 31 decembrie 2018, în timp ce numărul de 
carduri de debit şi de credit a depăşit 302 mii. 
 
a) Principalele pieţe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu şi metodele de 
distribuţie; 
 
Garanti Bank este o bancă universală cu servicii în toate segmentele de business, având peste 
409 mii clienți în zonele corporate, comercial, întreprinderi mici şi mijlocii, precum şi persoane 
fizice, cărora le oferă servicii financiare integrate. 
 
În calitate de bancă universală, Garanti Bank oferă pentru toate segmentele de clienți o gamă 
completă de produse şi servicii calitative şi inovatoare: conturi curente şi de economii, depozite, 
credite de nevoi personale, credite imobiliare, credite ipotecare, credite comerciale, credite de 
investiții, credite pentru activitatea curentă, linii de credit, overdraft, carduri de debit şi de credit şi 
altele.  
 
În acelaşi timp Garanti Bank pune accent şi pe integrarea canalelor alternative şi a tehnologiei în 
procesul de distribuție a produselor şi serviciilor, prin intermediul: Garanti Online - serviciul de 
online banking, Alo Garanti - call centre dedicat clienților Garanti Bank, echipa de vânzări 
Telesales, canalul de vânzări directe Direct Sales Force, dar şi prin parteneriate strategice cu 
brokeri externi. 
 
Activitățile Băncii sunt împărțite în următoarele segmente: 
- Retail  
- Întreprinderi Mici şi Mijlocii (“IMM-uri”)  
- Clienți corporativi  
- Trezorerie.  
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Companii 
Această linie de activitate include companiile cu o cifră anuală de afaceri de peste 10 mil Euro. 
Profilul-țintă al companiei client al Garanti Bank îl constituie companiile mijlocii și mari cu 
reputație temeinică, cu operațiuni de afaceri solide, cu un management experimentat și cu 
modele de afaceri viabile pe termen lung. Oferta de produse pentru companii include: conturi 
curente, internet banking, depozite la termen și conturi de economii, credite și facilitați de credit. 
Această linie de activitate utilizează sucursalele Băncii ca și canal de vânzări și centre corporate. 
Aceasta linie de activitate este, de asemenea, responsabilă și de serviciile de brokeraj. 
 
Întreprinderi mici ("IMM") 
Această linie de activitate se adresează firmelor care înregistrează o cifră de afaceri de maxim 10 
milioane EUR pe ultimele situații financiare anuale depuse, precum și profesiilor liberale, 
persoanelor fizice autorizate, sau orice altă categorie de activități independente. Oferta de 
produse pentru clienții IMM include: conturi curente, carduri de debit, internet banking, depozite la 
termen și conturi de economii, credite și facilitați de credit. Această linie de activitate folosește 
sucursalele Băncii ca principal canal de vânzări. 
 
Retail 
Aceasta este o linie de activitate adresată persoanelor fizice, cu o ofertă ce acoperă cele mai 
frecvente necesitați ale clienților: conturi curente, conturi de economii, depozite la termen, credite 
garantate și negarantate, internet banking și alte servicii. Canalele de distribuție utilizate sunt 
sucursalele - care vând și deservesc toate produsele oferite, brokerii - care vând în principal 
credite garantate, credite de consum și carduri de credit și Telesales - care este un generator de 
clienți pentru multe produse, dar care pot face si vânzări de produse la distanță, cum ar fi 
conturile de economii și depozite. Linia de retail a Garanti Bank este, de asemenea, responsabilă 
și de sistemele de plăți. 
 
Trezorerie 
Această linie de activitate asigură activitatea Băncii pe piața financiară, prin gestionarea 
lichidității, finanțării, capitalului și alocării resurselor financiare ale Băncii, astfel încât să se 
alinieze la strategia generală a Băncii. 
 

Banca este participant activ pe piețele monetară şi valutară interbancară. Comitetul de 
Administrare al a Activelor şi Pasivelor Băncii (ALCO) a delegat Grupului Trezorerie şi Instituții 
Financiare administrarea zilnică a activelor şi pasivelor Băncii.  
 

În concordanță cu strategia stabilită şi cu politicile interne, Comitetul de Direcție a delegat 
Grupului Trezorerie şi Instituții Financiare responsabilitatea administrării zilnice a riscului de 
lichiditate, a ratei dobânzii, a riscului de piața, precum şi administrarea investițiilor în instrumente 
financiare cu venit fix.  
 

Produsele standard oferite de Bancă sunt sumarizate mai jos, reglementările interne incluzând 
posibilitatea de a se acorda derogări de la condițiile standard ale acestor produse. 
 
Conturi 
• Conturi curente în lei şi valută 
• Conturi de economii şi depozite 
 

Credite 
• Credite pentru persoanele fizice 
• Credite pentru IMM-uri 

- Creditul pentru investiții  
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- Linia de credit  
- Creditul cu plata în rate 
- Creditul Overdraft 
- Creditul Spot 
- Creditul pe termen scurt 

 

• Credite pentru clienți corporativi 
- Credite de investiții şi creditele de finanțare de tip proiect 
- Credite Comerciale 
- Scontare de creanțe comerciale cu sau fără recurs 
- Angajamente de plata 
- Credite sindicalizate  

 

Produse aferente canalelor alternative de distribuție 
• Serviciul de internet banking denumit generic ‘Garanti Online’ 
• Serviciul de mobile banking denumit generic ‘Mobile ME’ 
• Bancomate inteligente care permit operațiuni prin utilizarea cardului sau fără card. 
 

Produse şi servicii de Trezorerie 
• Pentru clienții persoane fizice, IMM-uri şi clienți corporativi: depozite la termen şi cu perioade 

non-standard, depozite „Overnight”, depozite colaterale, schimburi valutare în şi din diferite 
valute (RON, EUR, USD, CHF, GBP), operațiuni de vânzare/cumpărare titluri de stat, 
operațiuni cu produse complexe de trezorerie: „forwards”, „swaps”, „interest rate swaps”. 

 

• Pentru clienții instituții financiare: plasamente şi depozite atrase interbancare, schimburi 
valutare în şi din diferite valute (RON, EUR, USD, CHF, GBP), operațiuni cu produse 
complexe de trezorerie („forwards”, „swaps”, „interest rate swaps”, „cross currency interest 
rate swaps”), operațiuni de vânzare/cumpărare titluri de stat si/sau obligațiuni, repo/reverse 
repos. 

 

b) Ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile şi în totalul cifrei de 
afaceri ale Băncii pentru ultimii trei ani 
 

2018 2017  2016
      

Credite şi avansuri acordate clienților 65% 65%  61%
Tranzacții 13% 12%  11%
Investiții şi tranzacționare 18% 13%  15%
Altele 4% 10%  13%
      

100% 100%  100%
 

c) Produsele noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanţial de active 
în viitorul exerciţiu financiar precum şi stadiul de dezvoltare al acestor produse. 
 

În anul 2018, Banca și-a îmbunătățit produsele și serviciile și a dezvoltat produse noi, după cum 
urmează: 

• Lansarea proiectului deschiderii de conturi curente speciale pentru plata defalcată a 
TVA: conturile de TVA sunt dedicate desfășurării de tranzacții aferente TVA, fiind 
obligația clientului de a respecta legislația în vigoare, care prevede ca acest cont sa fie 
utilizat strict pentru încasări și plăți legate de TVA. Contul conține mențiunea „TVA” în 
cadrul IBAN și nu permite retragerea de numerar, atât la casierie cât nici prin intermediul 
cardului de debit; 
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• Lansarea unei noi interfețe a serviciului de internet banking “Garanti Online”, cu un 
design modern și prietenos, în linie cu tehnologia actuală și cu un meniu intuitiv, un flux 
nou de inițiere plăți, transparență totală a pașilor care trebuie urmați pentru a efectua 
tranzacții, secțiuni personalizabile care îi oferă clientului ușurință în utilizare (cum sunt 
secțiunile „Operațiuni rapide” sau „Profil”); 

 

• Introducerea unei metode alternative de autentificare în serviciul „Garanti Online” 
destinat persoanelor fizice, care presupune transmiterea de notificări necesare 
autentificarii prin intermediul aplicației de mobile banking; 

 

• Încheierea unui parteneriat financiar cu Banca Europeană de Investiții („BEI”) prin 
intermediul căruia se facilitează accesul la finanțare pe termen mediu și lung a 
companiilor, inclusiv a femeilor antreprenor; pentru această categorie, la începutul anului 
2019 a fost aprobat un produs de creditare standard cu plata în rate pentru capital de 
lucru. Pentru toate facilitățile de credit acordate din surse BEI, Banca acordă un avantaj 
financiar reflectat în valoarea ratei dobânzii, respectiv 25 de puncte de bază față de rata 
dobânzii aplicată unui credit similar acordat în condiții standard.  

 

• La începutul anului 2019, Banca a reluat discuțiile cu APIA (Agenția de Plăți și 
Intervenție pentru Agricultură) în vederea semnării unei convenții noi privind finanțarea 
capitalului de lucru pentru desfășurarea activităților curente de către beneficiarii 
schemelor de sprijin implementate de APIA (Convenția SAPS).  

 

În anul 2019, Banca are în vedere următoarele proiecte de introducere sau îmbunătățire a 
serviciilor existente acordate clientelei: 

• Extinderea maturității depozitelor la termen prin lasarea unui nou depozit cu maturitate la 
15 luni; piața acordă din ce în ce mai multă atenție produselor de economisire pe termen 
lung  și ne dorim ca acest produs să satisfcă nevoia cliențior care îți doresc să își 
securizeze fondurile pe o perioada de timp mai lungă; 

 

• Serviciul de alerte SMS va fi oferit clienților persoane fizice - prin acest serviciu clienții 
vor putea sa stabilească o serie de informări pe care sa le primească pe SMS cu privire 
la tranzacțiile efectuate pe contul curent (lei sau valută): notificări cu privire la plățile 
viitoare și notificări după ce tranzacția a fost făcută. De asemenea, clienții vor putea 
defini suma minima începând de la care vor primi notificări; 

 

• Implementarea proiectului API in contextul cerintelor PSD2 cu privire la standardele 
tehnice de reglementare pentru autentificarea strictă a clienților și standardele deschise, 
comune și sigure de comunicare; 
 

• Activarea serviciului de internet banking „Garanti Online”, fără a fi necesară prezența 
fizică a clientului în agențiile Garanti Bank; 
 

• Reînnoirea platformei folosită ca și interfață pentru ATM-uri: o interfața prietenoasă în 
linie cu tehnologia actuală și cu meniu mai intuitiv, transparența totală a pașilor care 
trebuie urmați, limbaj simplu și prietenos pentru mesajele oferite clientului; 

 

• Reînnoirea aplicației mobile banking pentru persoane fizice cu nou aspect și aceleași 
funcționalități ca în serviciul de internet banking „Garanti Online”, și dezvoltarea unei 
aplicații mobile banking pentru companii.  

 
1.3. Evaluarea activităţii de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse 

import) 
 

Acesta activitate nu este semnificativă pentru Bancă. 
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1.4. Evaluarea activităţii de vânzare 
 
La sfârşitul anului 2018, în conformitate cu rezultatele financiare IFRS, totalul activelor din 
sistemul bancar a fost de 451,1 mld. lei, mai mare cu 5,45 % decât nivelul de la finele anului 
2017 (427,4 mld. lei). 
 
Așa cum este prezentat în Anexa 1 – Situațiile Financiare Individuale pentru anul încheiat la 31 
decembrie 2018, pe parcursul anului 2018 activele totale ale Băncii au crescut cu 2,7%, până la 
10.255 mil. lei, Banca mentinându-și poziţia a 10-a în clasamentul bancar, deţinând 2,28% din 
totalul activelor bancare româneşti la sfârşitul anului 2018 (2,34% la 31 decembrie 2017). Ușoara 
scădere observată la nivelul cotei de piață este rezultatul acțiunilor de consolidare de la nivelul 
sistemului bancar din anul 2018. 
 
Economia românească a înregistrat o creştere de 4,1% în 2018 comparativ cu cresterea de 7% 
înregistrata în anul 2017. In acest context, Banca a înregistrat o scădere de 2,15% comparativ cu 
anul 2017 a portofoliului brut de credite, până la 7.093 mil. lei. 
 
O analiză structurală a bilanţului indică o creştere a ponderii creanţelor clienţilor non-bancari de 
66,3% din totalul activelor la finele anului 2018 (2017: 70%) şi o valoare netă de 6,8 mld. lei 
(2017: 6,99 mld. lei). 
 
Conform definiţiei Autorităţii Bancare Europene („ABE“), expunerile neperformante sunt cele care 
satisfac oricare dintre următoarele criterii: expuneri semnificative care înregistrează mai mult de 
90 de zile de întârziere; în lipsa executării garanţiei reale, este improbabil ca debitorul să îşi 
achite integral obligaţiile din credite, indiferent de existenţa oricărei sume restante, sau numărul 
de zile de întârziere de plată. Astfel, la 31 decembrie 2018, rata creditelor neperformante 
aferenta sistemului bancar este de 4,95% (2017: 6,41%) în timp ce la nivelul Băncii aceasta rată 
este de 4,49% (2017: 5,57%), sub nivelul sistemului bancar. 
 
La 31 decembrie 2018, Banca înregistrează o rată de acoperire cu provizioane a creditelor 
neperformante de 64,31%, in crestere fata de nivelul inregistrat la sfarsitul anului 2017 (51,04%). 
 
Portofoliul de titluri a înregistrat o creștere în 2018 până la approx. 1.931 mil lei (de la un volum 
de 1.566 mil lei anul anterior), ca urmare a achiziției de titluri emise de către Ministerul de 
Finanțe, denominate în RON. Pe parcursul anului 2018 au existat puține tranzacții de vânzare a 
titlurilor, iar câștigul din aceste operațiuni a atins nivelul de 6,4 mil. RON (2017: 44,6 mil). 
 
La 31 decembrie 2018, portofoliul de titluri reprezenta 18,83% din total active şi includea 
certificate de trezorerie emise de Ministerul Finanţelor Publice (în pondere de 96.65% din totalul 
portofoliului de titluri) în sumă de 1.867 mil. lei (2017: 1.497 mil. lei) şi titluri emise de alte 
guverne. 
 
În ceea ce priveşte investiţiile de capital, la data de 21 iunie 2016 Banca a primit acțiuni 
preferențiale (clasa C) emise de VISA Inc. care au valoare de piață de 7,98 mil. lei la decembrie 
2018 (2017: 6,6 mil. lei). 
 
Banca calculează rata de adecvare a capitalului (solvabilitatea), în conformitate cu reglementările 
Directivei CRR/ CRD IV („Basel III”) adoptată de către BNR si alte state membre.  
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Datorită structurii acționarilor și importanței sale în cadrul sistemului bancar, Garanti Bank este 
considerată de BNR ca fiind o bancă O-SII. Băncile O-SII sunt instituții care, datorită importanței 
lor sistemice, prezintă o probabilitate mai mare de a crea riscuri pentru stabilitatea financiară și, 
prin urmare, au cerințe suplimentare privind Capitalului Comun de Rangul 1 pe care trebuie să-l 
dețină ca rezervă. Aceste rezerve (amortizoare) urmăresc să abordeze posibilele efecte negative 
pe care aceste instituții le pot avea asupra sistemului financiar național sau internațional.  
 
În conformitate cu legislația aplicabilă, ca urmare a aplicării IFRS 9 începând cu 1 ianuarie 2018, 
instituțiilor li se permite să introducă treptat impactul asupra ponderii capitalului și a efectului de 
levier al cerințelor de depreciere care rezultă din implementarea noului standard de contabilitate. 
Instituțiile care decid să aplice IFRS 9 sau acordurile tranzitorii ECL sunt obligate să își publice 
fondurile proprii, cerința de capital și efectul de levier, prezentând informațiile atât cu, cât și fără 
aplicarea acestor dispoziții, pentru a permite utilizatorilor acestor informații să determine impactul 
acestor măsuri tranzitorii. 
 
Ca urmare a principiilor Basel III, în conformitate cu IFRS, rata de solvabilitate a Băncii a fost de 
18,76% / 18,19% (cu și fără aplicarea dispozițiilor tranzitorii), mai mare decât cifrele înregistrate 
pentru anul anterior (2017: 16,54%). 
 
La data de 31 decembrie 2018, rata medie de solvabilitate în sistemul bancar românesc a 
înregistrat o uşoară scădere comparativ cu anul precedent (19,66% în 2018 față de 19,97% în 
2017). 
 
În cursul anului 2018 nivelul de lichiditate a fost menţinut în conformitate cu cerinţele Băncii 
Naţionale a României la peste 1 pe fiecare bandă de maturitate, iar lichiditatea imediată a fost 
menţinută la un nivel confortabil de 33,65% la sfârşitul anului 2018 (de la nivelul de 29,24% 
înregistrat în 2017), în linie cu valorile înregistrate la nivelul sistemului bancar. La 31 decembrie 
2018, indicatorul de acoperire a necesarului de lichiditate („LCR”) a fost peste 100%. Poziţia 
generală de lichiditate este considerată în prezent ca fiind adecvată, iar susţinerea din partea 
Băncii Mamă este disponibilă, dacă este necesar. 
 
În ceea ce privește dependenta semnificativa a Băncii fata de un client sau grup, precizam ca 
Banca respecta cerințele şi limitările impuse de legislația în vigoare. Astfel, Banca raportează 
trimestrial la BNR situația privind expunerile semnificative, în conformitate cu: 

• Regulamentul nr. 5/20.12.2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit cu 
modificările şi completările ulterioare şi 

• Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 
privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit şi societățile de investiții şi de 
modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 

 
Astfel, conform legislației în vigoare, se considera expunere mare acea expunere a unei bănci 
fata de un client sau un grup de clienți aflați în legătura în cazul în care valoarea expunerii 
depășește 10% din capitalul sau eligibil. O instituție nu poate sa înregistreze, după luarea în 
considerare a efectului diminuării riscului de credit, o expunere fata de un client sau grup de 
clienți aflați în legătura a cărei valoare depășește 25% din capitalul eligibil. în cazul în care 
clientul este o instituție sau în cazul în care un grup de clienți aflați în legătura include una sau 
mai multe instituții, valoarea respectiva nu poate depăși 25% din capitalul eligibil al instituției sau 
150 de milioane EUR, luându-se în considerare valoarea cea mai mare, cu condiția ca suma 
valorilor expunerilor, după luarea în calcul a efectului diminuării riscului de credit, fata de toți 
clienții aflați în legătură care nu sunt instituții, sa nu depășească 25% din capitalul eligibil al 
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Băncii. în cazul în care suma de 150 de milioane EUR depășește procentul de 25% din capitalul 
eligibil al instituției, valoarea expunerii, după luarea în considerare a efectului diminuării riscului 
de credit, nu trebuie sa depășească o limita rezonabila în ceea ce privește capitalul eligibil al 
instituției. Aceasta limita rezonabila nu trebuie sa fie mai mare de 100% din capitalul eligibil. 
 

La data de 31 decembrie 2018, Banca nu a depășit limita prevăzuta de lege. 
 
1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajaţii/personalul Băncii 
 
a) Precizarea numărului şi a nivelului de pregătire a angajaţilor Băncii precum şi a 
gradului de sindicalizare a forţei de muncă; 
 

Banca avea la 31 decembrie 2018 un număr total de 1.070 angajaţi, cu următoarea structură pe 
nivel de pregătire profesionala:  

• cu studii postuniversitare 16%, 
• cu studii superioare 77%, 
• cu studii medii 7%. 

 

Politica de resurse umane a Băncii pune un accent deosebit pe pregătirea continuă a angajaților, 
prin oferirea de programe de instruire specifice pentru fiecare angajat. 
 

În anul 2018 au fost desfășurate următoarele activități de pregătire:  
• programe de instruire cu scopul consolidării cunoștințelor despre produse bancare; 
• programe de instruire specifice diverselor poziții din bancă, pentru dezvoltarea abilităților 

tehnice și profesionale; 
• program on-the-job pentru colegii angajați noi; 
• program pregătire profesională a intermediarilor în asigurări; 
• program de instruire privind procesul de cunoaștere a clientele (KYC), a prevenirii și 

combaterii spălării banilor (AML), precum și conflictul de interese. 
 

Până la data prezentului raport, angajații Băncii nu au organizat un sindicat. 
 

b) Descrierea raporturilor dintre manager şi angajaţi precum şi a oricăror elemente 
conflictuale ce caracterizează aceste raporturi. 
 
Raporturile dintre manageri şi angajați şi a oricăror elemente conflictuale sunt reglementate prin 
Regulamentul Intern al Băncii, precum şi legislația aplicabilă: 

• Legea nr.53/2003 (Codul Muncii) cu modificările ulterioare; 
• Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei şi bărbaţi 
• OG nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu 

modificările si completările ulterioare; 
• OUG nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă; 
• Legea nr. 319/2006 a securității şi sănătății in muncă; 
• HG nr. 1425/2006 privind normele de aplicare ale Legii nr. 319/2006. 

 
1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activităţii de bază a Băncii asupra mediului 

înconjurător 
 

În ceea ce privește mediul înconjurător şi impactul activităţii Băncii asupra acestuia, Garanti Bank 
în primul rând asigura respectarea legislației în vigoare referitoare la acest aspect, neexistând 
litigii (actuale sau preconizate) cu privire la încălcarea legislaţiei privind protecţia mediului 
înconjurător în care Banca sa fie implicată. 
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La fel de important, Garanti Bank si-a propus demararea de activități având ca obiectiv protecția 
mediului înconjurător, încurajarea şi susținerea conştientizării problemelor de mediu: 
 

- WWF Bonus Card – pentru orice cumpărături plătite cu cardul WWF Bonus Card, Garanti 
Bank donează în numele deținătorului cardului, 0,3% din valoarea cumpărăturilor către 
proiectele WWF, scopul acestor proiecte fiind conservarea zonelor protejate din Munții 
Carpați, Delta Dunării şi zonele de-a lungul râului Dunărea. În 2018, unul dintre cele mai 
inovatoare și mai apreciate proiecte ale WWF România a continuat să contribuie 
semnificativ la conservarea Carpaților de Sud-Vest, o zonă importantă de sălbăticie a 
Europei. WWF implementează o inițiativă ambițioasă de reintroducere a zimbrului în 
Munții Țarcu, într-o zonă de 59,000 de hectare, inclusă într-o rețea ecologică ce poartă 
numele de Natura 2000. Un program național de reintroducere a zimbrului creează astfel 
o oportunitate unică pentru salvarea vieţii sălbatice și dezvoltarea comunității locale. 
Proiectul își propune să crească gradul de conștientizare al unei mici comunități locale 
asupra importanței patrimoniului natural și cultural pe care îl numesc “acasă” și să creeze 
un cadru pentru dezvoltarea profesională în domeniul ecologiei. Abordarea WWF privind 
implicarea comunității în scopul sporirii oportunităților de afaceri locale a fost aceea de a 
crea diverse activităţi ce au favorizat interacțiunea directă între oaspeţii zonelor respective 
și localnicii ce oferă diverse produse și servicii tradiţionale. Aproximativ 20 de familii și 50 
de persoane sunt implicate în mod constant, ca furnizori de servicii locale, oferind hrană 
tradițională, cazare, transport local. Peste 10.000 de euro au fost cheltuiți în comunitatea 
locală în 2018 de către oaspeți, studenții care lucrează în zonă și partenerii implicați în 
planul de dezvoltare locală. În plus, prin implicarea unor oameni din afară și voluntari 
locali, WWF a identificat și marcat 50 km de trasee de ciclism și drumeții. 

 

- Recicleta – Garanti Bank ia parte la acest proiect (primul proiect neutru din punct de 
vedere al emisiilor de carbon din Romania), ce are ca scop colectarea deşeurilor de hârtie 
produse în birouri pentru reciclare. Transportul este asigurat de cargo-triciclete, conduse 
de persoane defavorizate, cu venituri mici şi familii numeroase, cărora li se asigură astfel 
un loc de muncă stabil. 

 

- Consiliului Român pentru Clădiri Verzi (RoGBC) –Garanti Bank este membră a RoGBC, 
confirmând astfel angajamentul Băncii de a susține tranziția din industria imobiliară și a 
construcțiilor în vederea creșterii sustenabilității în acest sector.  

 
A se vedea şi Anexa 2 – Raportul Administratorilor la 31 decembrie 2018, Capitolul 11 – 
Informații nefinanciare și informații privind diversitatea. 
 
1.7. Evaluarea activităţii de cercetare şi dezvoltare, precizarea cheltuielilor în exerciţiul 

financiar precum şi a celor ce se anticipează în exerciţiul financiar următor pentru 
activitatea de cercetare dezvoltare. 

 

Activitatea de cercetare-dezvoltare are ca principal obiectiv dezvoltarea, perfecționarea şi 
diversificarea de programe informatice pentru necesitați proprii. 
 
1.8. Evaluarea activităţii Băncii privind managementul riscului 
 

Pentru o analiza detaliată, a se vedea Anexa 1 – Situațiile Financiare Individuale pentru anul 
încheiat la 31 decembrie 2018, Capitolul 4 – Managementul Riscului financiar şi Anexa 2 – 
Raportul Administratorilor la 31 decembrie 2018, Capitolul 9 – Politicile Băncii privind expunerea 
la riscul de credit, riscul de piaţă, riscul de lichiditate şi riscul operaţional. 
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1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea Băncii 
 
Strategia pentru anul 2019 continuă să se axeze pe creşterea cotei de piaţă, a clientelei, a 
vânzărilor încrucişate şi a profitabilităţii. Atât strategia de marketing, cât şi cea operaţională 
pentru 2019 includ planuri clare de realizare a acestor obiective.  
 
Misiunea Băncii este aceea de a-şi consolida poziţia pe piaţă prin menţinerea continuă a unui 
parteneriat pe termen lung cu clienţii săi, oferind servicii eficiente şi de o înalta calitate, pe baza 
modelelor de performanţă operaţională şi o gama largă de produse inovative, toate cu scopul de 
a aduce valoare adăugată acţionarilor, angajaţilor şi clienţilor Băncii. 
 
Următoarele puncte forte ale Băncii au fost luate în considerare pentru punerea în aplicare a 
priorităţilor şi strategiilor de mai sus: 

• Gama completă de produse de calitate şi servicii inovatoare pentru toate segmentele de 
afaceri, dezvoltând continuu produsele şi serviciile; 

• Sisteme informatice integrate şi automatizate care susţin eficienţa operaţională; 
• Abordare buna a riscului, experienţa în gestionarea situaţiilor de criza şi flexibilitate; 
• Angajaţi de calitate şi experienţă în grija faţă de client; 
• Diversificarea oportunităţilor de finanţare. 

 
Printre cele mai importante obiective strategice se numără următoarele: 

• Toate liniile de creditare sunt aşteptate să furnizeze venituri stabile şi durabile, gestionând 
totodată riscul de credit asociat şi impactul asupra solvabilităţii („CAR”); 

• Creștere modestă a portofoliului de credite în scopul balansării depozitelor și rațiilor de 
lichiditate; 

• Creșterea depozitelor stabile prin creșterea granularității în segmentele de Retail și SME; 
• Concentrarea pe sinergiile dintre entităţile grupului român pentru a asigura creşterea şi 

dezvoltarea durabilă; 
• Consolidarea poziţiei pe piaţă şi creşterea cotei de piaţă; 
• Consolidarea indicatorilor de lichiditate şi de capital; 
• Gestionarea riscului într-o manieră adecvată şi prudentă; 
• Gestionarea adecvată a ajustarilor pentru depreciere; 
• Finanțare zero de la Grup în concordanță cu strategia Grupului. 

 
Priorităţile cheie utilizate în elaborarea bugetului pentru anul 2019, împărţite pe linii de afaceri, 
sunt următoarele: 
 
a)  Persoane fizice 

• Achiziția de noi clienti activi; 
• Creșterea volumului de credite și depozite; 
• Îmbunătățirea raportului între credite și depozite; 
• Creșterea numărului de credite și depozite, în special creșterea numărului de clienți cu 

produse de economisire; 
• Creşterea ratei de activitate a cardurilor de credit; 
• Creşterea productivităţii prin îmbunătăţirea proceselor. 
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b) Întreprinderi Mici şi Mijlocii 

Credite 

• Noi contracte de finanțare încheiate cu puternice organizații globale (IFC, BEI); 
• Focus pe targetarea companiilor medii din segmentul Comercial & IMM cu finanțări 

personalizate; 
• Noi campanii de creditare pentru clienții din segmentul Comercial & IMM; 
• Produse de creditare standard oferite companiilor mici. 
Calitatea activelor 

• Focus pe dezvoltarea organică și cresterea sănătoasă a portofoliului de clienți din 
segmentul Comercial & IMM; 

• Menținerea interesului continuu în companiile cu o bună reputație și putere financiară 
pentru acordarea de credite; 

• Analiza prudențială a propunerilor de credit și monitorizarea adecvată a creditelor 
acordate; 

• Monitorizarea permanentă a clienților de credit, gestionarea atentă a semnalelor de 
avertizare timpurie și renunțarea la timp la relația cu anumiți clienți. 

Vânzare încrucișată 

• Creșterea calitativă a portofoliului de clienți și concentrarea asupra creșterii vânzării 
încrucișate; 

• Focus pe creșterea numărului de clienți activi, target și cu depozite la termen; 
• Campanii de credite/ depozite care determină creșterea bazei de date a clienților din 

segmentul Comercial & IMM; 
• Atenție deosebită la consolidarea bazei depozitelor stabile și îmbunătățirea raportului 

credite/ depozite. 
c) Companii:  

• Obiectivul strategic central este dezvoltarea unor relații pe termen lung cu clienții mari 
companii; 

• Menținerea unui portofoliu de calitate prevalează în deciziile de credit;  
• Oferirea de soluții multi-produs cu valoare adaugată mare pentru clienții Corporate, în 

vederea diversificării și creșterii volumului afacerilor derulate prin Garanti Bank;  
• Atragerea de clienți noi, cu precădere din rândul companiilor cu capital românesc; 
• Creșterea eficienței organizationale prin optimizarea fluxurilor interne 

 

Principalele ipoteze folosite în dezvoltarea bugetului pe 2019 conform IFRS sunt:  
• Activele totale sunt previzionate să crească cu 4% în 2019; 
• Creşterea cu 3% a creditelor acordate; 
• Creşterea depozitelor persoanelor fizice cu 16% şi ale întreprinderilor mici şi mijlocii cu 

12% în 2019; 
• ROAE targetat mai mare de 10%. 

 
Notă: creșterile estimate sunt determinate pentru sume în echivalent EUR, așa cum au fost 
aprobate de către Consiliul de Administrație al Băncii. 

  



Raport anual la data de 31 decembrie 2018  

(13) 

2. ACTIVELE CORPORALE ALE BĂNCII 
 
Banca deține în proprietate clădiri, echipamente de birotică, instalații şi mijloace de transport (a 
se vedea Anexa 1 – Situațiile Financiare Individuale pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018, 
Nota 19 – Imobilizări corporale). În suma activelor corporale sunt incluse şi îmbunătăţirile aduse 
clădirilor închiriate în scopul desfășurării activității (agenții, sediul central).  
 

Nu exista probleme potenţiale legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale 
Băncii. 
 
3. PIAŢA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE BANCĂ 
 
3.1. Precizarea pieţelor din România şi din alte ţări pe care se negociază valorile 

mobiliare emise de Bancă. 
 
Obligațiunile emise de Garanti Bank SA se tranzacționează la Bursa de Valori București 
începând cu luna iunie a anului 2014. 
 
3.2. Descrierea politicii Băncii cu privire la dividende. Precizarea dividendelor 

cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani şi, dacă este cazul, a motivelor pentru 
eventuala micşorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani. 

 
Banca nu a acordat dividende în ultimii trei ani. În urma alocării rezervei legale, soldul rezultat al 
profitului net poate fi distribuit către acţionari, doar dacă Banca şi-a acoperit pierderile anterioare, 
dacă este cazul. Dividendele pot fi declarate doar atunci când pierderile anterioare au fost 
acoperite.  
 
In cursul anului 2018, Banca si-a acoperit pierderile anterioare. Banca nu previzioneaza plata de 
dividende catre actionari din suma ramasa nedistribuita dupa acoperirea pierderilor reportate. 
 
3.3. Descrierea oricăror activităţi ale Băncii de achiziţionare a propriilor acţiuni. 
 
Nu este cazul. 
 
3.4. În cazul în care Banca are filiale, precizarea numărului şi a valorii nominale a 

acţiunilor emise de societatea mamă deţinute de filiale. 
 
Nu este cazul. 
 
3.5. În cazul în care Banca a emis obligaţiuni şi/sau alte titluri de creanţă, prezentarea 

modului în care Banca îşi achită obligaţiile faţă de deţinătorii de astfel de valori 
mobiliare. 

 
În luna mai 2014, Banca a emis un număr de 23.000 de obligaţiuni negarantate (cu posibilitatea 
de a creşte numărul până la un maxim de 30.000 dacă subscrierea va depăşii listarea iniţială), cu 
scadenţa în data de 15 mai 2019 şi o valoare nominală de 10.000 de lei pe obligaţiune. În urma 
subscrierii care a avut loc pe 27-28 mai 2014, numărul maxim de obligaţiuni a fost atins, iar pe 
data de 3 iunie 2014 suma maximă de 300 milioane de lei a fost subscrisă. Obligaţiunile au fost 
oferite spre subscriere investitorilor calificaţi şi au fost listate pe Bursa de Valori Bucureşti în luna 
iunie 2014. 
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Banca își achită obligațiile față de deținătorii de obligațiuni prin plata anuală a cupoanelor, 
precum şi respectarea tuturor cerințelor legale şi clauzelor conform prospectului de emisiune: 
http://www.bvb.ro/Juridic/files/Pr_Adm_Trz%20RO_GBR19.pdf 
 
Conform prospectului de emisiune, cupoanele sunt plătibile anual în jurul datei de 15 mai a 
fiecărui an, începând cu 15 mai 2015. 
 
4. CONDUCEREA BĂNCII 
 
Adunarea Generală a Acţionarilor este autoritatea cu cel mai înalt rang, urmată de Consiliul de 
Administraţie şi de Comitetul de Direcţie. 
 
4.1. Lista administratorilor Băncii 
 
Banca este administrată de către Consiliul de Administrație (constituit din 9 membri, numiți de 
Adunarea Generala a Acționarilor), a cărui componenţa la 31 decembrie 2018 era: 
 
Nume Funcție Mandat
Ali Fuat Erbil  Preşedinte 29.03.2017 – 29.03.2021
Mahmut Akten  Membru 28.08.2017 – 28.08.2021
Betul Ebru Edin  Membru 28.08.2017 – 28.08.2021
Ali Temel  Membru 28.08.2017 – 28.08.2021
Cemal Onaran  Membru 28.08.2017 – 28.08.2021
Ufuk Tandoğan  Membru 03.03.2017 – 03.03.2021
Muammer Cüneyt Sezgin (*) Membru independent 11.04.2018 – 11.04.2022
Javier Bernal Dionis Membru 07.12.2015 – 07.12.2019
Belkis Sema Yurdum (**) Membru independent 11.04.2018 – 11.04.2022

 
(*) La data de 11 aprilie 2018, acţionarii Băncii au aprobat realegerea pentru un nou mandat de 4 
(patru) ani a Dl. Muammer Cüneyt Sezgin în funcția de membru al Consiliului de Administraţie. 
 

(**) La data de 11 aprilie 2018, Adunarea Generala a Acționarilor a aprobat alegerea D-nei Belkis 
Sema Yurdum în funcția de membru independent al Consiliului de Administrație al Garanti Bank 
SA. 
 

În cursul anului 2018, dl Gokhan Erun a demisionat din poziția sa deținută în Consiliul de 
Administrţie. 
 
În cursul anului 2018, nu au existat demiteri din funcția de membru al Consiliului de Administrație. 
 
a) CV (nume, prenume, vârstă, calificare, experienţa profesională, funcţia şi vechimea 
în funcţie); 
 
A se vedea Anexa 3 – CV-urile membrilor Consiliul de Administrație 
 
b) orice acord, înţelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv şi o 
altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator; 
 
Nu este cazul. 
 
c) participarea administratorului la capitalul Băncii; 
 
Nu este cazul. 
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d) lista persoanelor afiliate Băncii 
 
Banca raportează trimestrial la BNR situația expunerilor față de părțile afiliate, în conformitate cu: 

• Regulamentul nr. 5/20.12.2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu 
modificările şi completările ulterioare și 

• Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 
privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit şi societățile de investiții şi de 
modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 

 
Astfel, conform legislației în vigoare, expunerea maximă față de grupul părților afiliate nu trebuie 
sa depășească 25% din capitalul eligibil al instituției de credit. În cazul în care grupul părților 
afiliate include una sau mai multe instituții, valoarea expunerii față de acest grup nu poate depăși 
fie 25% din capitalul eligibil al instituției de credit, fie echivalentul a 150 milioane euro, în funcție 
de care dintre aceste valori este mai mare, cu condiția ca, în cazul aplicării limitei absolute, suma 
valorilor expunerilor față de toate părțile afiliate care nu sunt instituții sa nu depășească, după 
luarea în considerare a efectului diminuării riscului de credit, 25% din capitalul eligibil al instituției 
de credit. În cazul în care echivalentul a 150 milioane euro este mai mare decât 25% din capitalul 
eligibil al instituției de credit, valoarea expunerii nu trebuie sa depășească, după luarea în 
considerare a efectului diminuării riscului de credit, o limită rezonabilă raportată la capitalul 
eligibil al instituției de credit. Aceasta limită rezonabilă nu trebuie sa fie mai mare de 100% din 
capitalul eligibil. 
 
La data de 31 decembrie 2018, Banca nu a depășit limita prevăzuta de lege. 
 
Astfel, conform legislației menționate, definiția părţilor afiliate Băncii cuprinde: 

a) orice entitate asupra căreia instituţia de credit exercită controlul; 
b) orice entitate în care instituţia de credit deţine participaţii; 
c) entităţile care exercită control asupra instituţiei de credit; 
d) orice entitate în care entităţile menţionate la lit. c) fie exercită controlul, fie deţin 

participaţii; 
e) acţionarii care au deţineri calificate la capitalul instituţiei de credit; 
f) orice entitate în care acţionarii menţionaţi la lit. e) fie exercită controlul, fie deţin 

participaţii; 
g) membrii organului de conducere al instituţiei de credit, precum şi persoanele care deţin 

funcţii-cheie în respectiva instituţie de credit, împreună cu: 
i) entităţile în care aceştia au/prezintă interese directe sau indirecte; şi 
ii) membrii apropiaţi ai familiei acestora, care se anticipează să influenţeze sau să fie 

influenţaţi de aceştia în raport cu instituţia de credit; aceştia pot include: partenerul 
de viaţă şi copiii persoanei; copiii partenerului de viaţă al persoanei; dependenţi ai 
persoanei sau ai partenerului de viaţă al acestuia. 

 
A se vedea Anexa 4 – Lista persoanelor afiliate Garanti Bank S.A. 
 
4.2. Lista membrilor conducerii executive a Băncii 
 
Pentru asigurarea unei gestionari unitare şi eficiente, Banca constituie Comitetul de Direcţie, 
compus din Directorul General şi șase Directori Generali Adjuncți, care sunt împuterniciţi să 
conducă, să coordoneze activitatea zilnică a Băncii şi sa reprezinte Banca în relațiile cu terții. 
Comitetul de Direcţie este condus de către Directorul General si are următoarea componenţa la 
31 decembrie 2018: 
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Nume Funcție
Ufuk Tandoğan Director General 
Luminița Steluța Cioacă Director General Adjunct, Aria Financiar – Contabilitate 
Anca Cornelia Motcă Director General Adjunct, Aria Managementul Vânzărilor
Sinan Kircali Director General Adjunct, Aria Servicii Centralizate 
Levent Ozgu Director General Adjunct, Aria Credite 
Recep Cagri Memisoglu Director General Adjunct, Aria Tranzacții Corporate & 

Organizare
Iuliu Mureșan Director General Adjunct, Aria Risc 

 
La data de 28 decembrie 2017, Consiliul de Administrație al Băncii a aprobat numirea domnului 
Iuliu Mureșan în funcția de Director General Adjunct, Aria Risc, iar aprobarea Băncii Naţionale a 
României a fost primita pe 12 mai 2018. 
 
a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă; 
 

Contractul de mandat al persoanelor ce fac parte din conducerea executivă este pe durată 
nedeterminată, cu aprobare prealabilă din partea Consiliului de Administrație şi a Băncii 
Naționale a României. 
 
b) orice acord, înţelegere sau legătură de familie între persoana respectivă şi o alta 
persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii 
executive; 
 

Nu este cazul. 
 
c) participarea persoanei respective la capitalul Băncii. 
 

Nu este cazul. 
 
4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. şi 4.2. precizarea eventualelor litigii sau 

proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la 
activitatea acestora în cadrul emitentului, precum şi acelea care privesc capacitatea 
respectivei persoane de a-şi îndeplini atribuţiile în cadrul emitentului. 

 

Nu este cazul. 
 
5. SITUAŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ 
 

În decursul anului 2018, activitatea de bază a Garanti Bank S.A s-a desfăşurat în condiţii de 
continuitate şi nu au avut loc evenimente, tranzacții sau schimbări economice care să afecteze 
semnificativ veniturile din activitatea de bază şi situaţiile financiare. 
 
Situaţiile financiare au fost întocmite în conformitate cu: 

• Cerinţele Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară („IFRS”) emise de către 
Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate („IASB”) aşa cum au fost 
acestea adoptate de Uniunea Europeană; 

• Ordinul Băncii Naţionale a României („BNR”) nr. 27/2010 („Ordinul 27/2010”) pentru 
aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu IFRS adoptate de UE aplicabile 
instituţiilor de credit, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea contabilităţii nr. 82/1991 (republicată şi modificată); 
• Politicile contabile prezentate în notele la situaţiile financiare.  
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Banca a respectat prevederile legale privind organizarea şi conducerea corectă şi la zi a 
contabilității, precum şi prevederile legale 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. 
 

Toate obligațiile față de bugetul de stat au fost înregistrate şi plătite în conformitate cu 
reglementările legale în vigoare. 
 

Situaţia economico-financiară comparativă pentru ultimii 3 ani se prezintă mai jos: 
 

Situația economico-financiară este prezentată în detaliu în Anexa 1 – Situațiile Financiare 
Individuale pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018 şi Anexa 2 – Raportul Administratorilor la 
31 decembrie 2018. 
 
a) Situaţia poziţiei financiare 

Mii lei 
31-Dec-18 31-Dec-17 31-Dec-16 

     
Active 
Numerar 196,954 196,827 203,758
Conturi la Banca Naţională a României 855,198 802,162 633,383
Instrumente financiare derivate 26,464 12,177 11,686
Credite şi avansuri acordate altor bănci 105,595 63,137 82,531
Credite şi avansuri acordate clientelei 6,804,189 6,990,363 6,317,771
Active financiare deţinute la valoarea justă prin alte 

elemente ale rezultatului global 1,939,469 1,572,251 1,343,353
Imobilizări necorporale 194,268 201,666 213,242
Imobilizări corporale 49,816 57,992 69,529
Alte active 78,603 84,615 72,606
Creanţe privind impozitul amânat 4,472 4,181 11,823

Total active 10,255,028 9,985,371 8,959,682

Datorii 
Instrumente financiare derivate 42,493 53,650 27,275
Depozite ale altor bănci 241,186 289,982 951,002
Depozite ale clientelei 7,966,702 7,666,532 6,242,091
Obligatiuni emise 310,118 309,696 309,295
Alte împrumuturi 293,286 284,703 217,157
Alte datorii 134,744 146,792 112,060

Total datorii 8,988,529 8,751,355 7,858,880

Capitaluri proprii 
Capital social 1,208,087 1,208,087 1,208,087
Alte rezerve 31,241 59,207 48,914
Rezultat reportat 27,171 (33,278) (156,199)

Capitaluri proprii 1,266,499 1,234,016 1,100,802

Total datorii şi capitaluri proprii 10,255,028 9,985,371 8,959,682
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b) Contul de profit şi pierdere 
Mii lei 

31-Dec-18 31-Dec-17 31-Dec-16 
  

Venituri din dobânzi şi venituri similare 434,035 374,622 385,073
Cheltuieli cu dobânzile şi cheltuieli similare (132,260) (71,129) (78,231)
Venituri nete din dobânzi 301,775 303,493 306,842

Venituri din speze şi comisioane 76,163 66,218 60,690
Cheltuieli cu speze şi comisioane (44,007) (36,465) (30,604)
Venituri nete din speze şi comisioane 32,156 29,753 30,086

Venituri nete din tranzacţionare 72,438 39,552 42,779
Alte venituri de exploatare 22,373 54,390 69,065

94,811 93,942 111,844

Venituri operaţionale 428,742 427,188 448,772

Pierderi din deprecierea creditelor (33,302) (17,752) (224,423)
Cheltuieli cu personalul (120,816) (112,172) (113,962)
Alte cheltuieli de exploatare (142,412) (160,522) (148,891)

Profitul înainte de impozitare 132,212 136,742 (38,504)

Cheltuieli cu impozitul pe profit (20,349) (6,984) -

Profitul atribuibil acţionarilor 111,863 129,758 (38,504)
 
 

c) Situația fluxurilor de numerar 
Mii lei 

 
31-Dec-18 31-Dec-17 31-Dec-16 

Flux de numerar din / (utilizat în) activitatea de exploatare 546,629 202,105 (796,720)
Fluxuri de numerar (utilizat în) / din (activitatea de 

investiţii (373,735) (133,204) 76,223
Flux de numerar (utilizat în) / din activitatea de finanţare  (21,602) 41,130 (57,987)
Creşterea / (Scăderea ) soldului de numerar şi 

echivalentelor de numerar 151,292 110,031 (778,484)

Numerar şi echivalente de numerar la 1 ianuarie 1,009,257 899,759 1,678,304
Efectul modicărilor cursului de schimb asupra 

numerarului şi echivalentelor de numerar (36,255) (533) (61)

Numerar şi echivalente de numerar la 31 decembrie 1,124,294 1,009,257 899,759
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Anexa 3 
Curriculum Vitae 

 
Date personale: 
 

Nume: Ali Fuat Erbil 
Vârsta: 50 de ani 
 
Studii şi preg ătire profesional ă: 
 

1993 – 1997 Istanbul Teknik Universitesi  
Istanbul, Turcia 
Doctorat în Sectorul Bancar și Finanțe (PhD) 

 

1990 – 1992 Bilkent Universitesi  
Ankara, Turcia 
Masterat în Administrarea Afacerilor  
 

1985 – 1990 Orta Dogu Teknik Universitesi 
Ankara, Turcia 
Licențiat în Ingineria Computerului 

 
Experien ța profesional ă: 
 

mar. 2017 – prezent Garanti Bank S.A. 
București, România  
Președinte al Consiliului de Administrație (din aug. 2017) 
Membru al Comitetului de Nominalizare 
Membru al Comitetului de Remunerare 
 

sept. 2015 – prezent Türkiye Garanti Bankası  A.S.  
Istanbul, Turcia 
Președinte și CEO 
Membru al Consiliului de Administrație 
 

apr.1999 – sept. 2015 Türkiye Garanti Bankası  A.S.  
Istanbul, Turcia 
Vicepreședinte Executiv, Operațiuni Bancare de Retail și Canale de 
Distribuție 
 

aug. 1997 – apr. 1999 Türkiye Garanti Bankası  A.S.  
Istanbul, Turcia 
Vicepreședinte, Canale Alternative de Distribuție 
 

iun. 1996 – iul. 1997 Inter Yatirim A.S. 
Istanbul, Turcia 
Vicepreședinte, Managementul Portofoliului 
 

aug. 1992 – mai 1996 Interbank A.S. 
Istanbul, Turcia 
Vicepreședinte, Marketingul împrumuturilor 
 

sep. 1991 – iun. 1992 Bilkent Universitesi 
Ankara, Turcia 
Asistent cercetare 
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Curriculum Vitae 
Date personale: 
 

Nume:  Muammer Cüneyt Sezgin  
Vârsta: 57 de ani 
 

Studii şi preg ătire profesional ă: 
 

1996 – 2000 Istanbul Universitesi (Universitatea Istanbul),  
Istanbul, Turcia 
Doctorat în Administrarea Internațională a Afacerilor (PhD) 
 

1986 – 1988 Western Michigan University  
Michigan, SUA 
Masterat în Administrarea Afacerilor (MBA) 
 

1981 – 1985 Orta Dogu Teknik Universitesi (Universitatea tehnic a Orientul 
Apropiat)  
Ankara, Turcia 
Licențiat în Administrarea Afacerilor 

 

Experien ța profesional ă: 
 

mai 2010 – prezent Garanti Bank S.A.,   
București, România  
Membru al Consiliului de Administrație 
Președinte al Comitetului de Audit 
Membru al Comitetului de Administrare a Riscului 
Membru al Comitetului de Nominalizare 
Membru al Comitetului de Remunerare 
 

iun. 2004 – prezent Türkiye Garanti Bankası A.S.  
Istanbul, Turcia 
Membru al Consiliului de Administrație 
 

2001 – 2004 Türkiye Garanti Bankası A.S.  
Istanbul, Turcia 
Director, Audit Intern şi Managementul Riscului 
 

1996 – 2001 Osmanli Bankası A.S.  
Istanbul, Turcia 
Vicepreședinte Executiv 
 

1993 – 1996 Bank Ekspres A.S.  
Istanbul, Turcia 
Vicepreședinte Senior, Cercetare, Proiecte Speciale şi Planificarea 
Strategiei 
 

1992 – 1993 Credit Lyonnais  
Istanbul, Turcia 
Vicepreședinte, Corporate Finance 
 

1989 – 1992 Iktisat Bankası A.S.,  
Istanbul, Turcia 
Asistent Vicepreședinte, Corporate Finance & Research 
 

1985 – 1986 Interbank A.S.  
Istanbul, Turcia 
Auditor Intern, Departamentul Audit Intern 
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Curriculum Vitae 
 

Date personale: 
 

Nume:  Javier Bernal Dionis 
Vârsta:  56 de ani 
 

Studii şi preg ătire profesional ă: 
 

1980 – 1985 Universitatea Barcelona 
Barcelona, Spania 
Licențiat în Drept 
 

1987 – 1989 IESE Business School, Universitatea Navarra 
Barcelona, Spania 
Masterat în Administrarea Afacerilor (MBA) 

 

Experien ța profesional ă: 
 

dec. 2015 – prezent Garanti Bank S.A. 
București, România  
Membru al Consiliului de Administrație  
Membru al Comitetului de Remunerare 
 
 

iul. 2015 – prezent  Türkiye Garanti Bankası A.S. 
Istanbul Turcia 
Membru al Consiliului de Administrație  
Membru al Comitetului de Audit 
 

2004 – 2006  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) 
Madrid, Spania 
Inovare şi Dezvoltarea Afacerii, raportare directă către CEO (2004-2006) 
Conducătorul Ariei Dezvoltarea Afacerii, Spania & Portugalia (2006-2010) 
Conducătorul la nivel de Grup al Ariei de Operațiuni Bancare Comerciale & 
Retail, în cadrul Operațiunilor Bancare Globale şi de Business (2010-2014) 
Conducătorul Ariei de Aliniere a BBVA şi Garanti (2014 - 2015) 
 

2001 – 2003 Antreprenor în domeniul internetului 
 

1999 – 2000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) 
Madrid, Spania 
Manager Segmente (Retail) 
 

1995 – 1998 Promarsa 
New York, SUA 
Director General 
 

1990 – 1994 Barna Consulting Group 
Barcelona, Spania 
Asociat senior 
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Curriculum Vitae 
 

Date personale: 
 

Nume:  Ufuk Tandogan 
Vârsta:  55 de ani 
 

Studii şi preg ătire profesional ă: 
1982 – 1986  Universitatea Uludag 

Bursa, Turcia  
Licențiat în Economie 

 

Experien ța profesional ă: 
 

feb. 2013 – prezent Garanti Bank S.A. 
București, România 
Membru al Consiliului de Administrație  
 

nov. 2012 – prezent  Garanti Bank S.A . 
București, România  
Director General 
 

mai 2006 – oct. 2012  Türkiye Garanti Bankası A.S  
Istanbul, Turcia 
Coordonator, Credite Comerciale şi Corporate 
 

ian. 2005 – mai 2006  Türkiye Garanti Bankası A.S  
Istanbul, Turcia 
Vicepreședinte, Credite Comerciale şi Corporate 
 

iul. 2002 – dec. 2004  Türkiye Garanti Bankası A.S  
Istanbul, Turcia 
Director Regional, Regiunea Comercială Istanbul 3 
 

nov. 1994 – iul. 2002  Türkiye Garanti Bankası A.S  
Istanbul, Turcia 
Director Agenție 
 

nov. 1993 – nov. 1994  Türkiye Garanti Bankası A.S  
Istanbul, Turcia 
Director de Marketing, Agenția Avcilar 
 

ian. 1993 – nov. 1993  Türkiye Garanti Bankası A.S. 
Istanbul, Turcia 
Manager de Proiect al Grupului, Proiect de Restructurare 
 

sep. 1992 – ian. 1993 Türkiye Garanti Bankası A.S  
Istanbul, Turcia 
Vicepreședinte, Marketing (Centrala Băncii) 
 

oct. 1991 – sep. 1992 Türkiye Garanti Bankası A.S.  
Istanbul, Turcia 
Specialist Credite, Regiunea Comercială Istanbul 3 
 

oct. 1988 – oct. 1991 Türkiye Garanti Bankası A.S  
Istanbul, Turcia 
Analist Financiar, Departamentul Analiză Financiară (Centrala Băncii) 
 

apr. 1986 – apr. 1987 Pamukbank  
Istanbul, Turcia 
Specialist Asistent, Departamentul Marketing 
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Curriculum Vitae 
 
Date personale: 
 

Nume:  Mahmut Akten, CFA 
Vârsta:  44 de ani 
 

Studii şi preg ătire profesional ă: 
 

oct. 2014 
 

Kultur Universitesi 
Istanbul, Turcia 
Masterat în Științe în Administrare Industrială (MBA) 
 

mai 1999 Universitatea Carnegie Mellon 
Pittsburgh, SUA 
Master în Științe în Administrare Industrială (MBA) 
 

iun. 1997 Universitatea Bogazici 
Istanbul, Turcia 
Licențiat in Științe în Inginerie Electrică - Electronică 

 

Experien ța profesional ă: 
 

aug. 2017 – prezent Garanti Bank S.A. 
București, România  
Membru al Consiliului de Administrație 
 

iul 2012 – prezent Türkiye Garanti Bankası A.S.  
Istanbul, Turcia 
- Vicepreședinte Executiv, Operațiuni Bancare de Retail (ian. 2017 – 

prezent) 
- Coordonator, Operațiuni Bancare de Retail Mass Segment (iul. 2012- 

dec. 2016) 
 

iun.2006 – iun. 2012 Mckinsey & Company 
Istanbul, Turcia (aprox. 4 ani)  
Boston, SUA (aprox. 2 ani) 
Partener asociat, afiliat cu Private Equity, Banking și Marketing & Sales 
Practices 
 

Iun. 1999 – mai. 2006 Holcim (US) Inc.  
Boston, SUA  

- Director, Șef Departament Planificare, Raportare, Analiză Financiară 
(oct. 2003 – mai 2006) 

- Analist Financiar Superior, Trezorerie, Finanțe Corporatiste (iun. 1999 -  
sep. 2003) 
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Curriculum Vitae 
 
Date personale: 
 

Nume:  Betul Ebru Edin 
Vârsta:  49 de ani 
 

Studii şi preg ătire profesional ă: 
 

1 – 6 mai 2016 DPA Consulting / BBVA SA Centrul de Instruire  
Dezvoltare leadership, inovație, instruire 
 

27 mar. – 1 apr. 2016 General Electric / Centrul în Înv ățământ John F. Welch, 
New York, SUA 
Program GE pentru femei CEO în Orientul Mijlociu, Africa de Nord și 
Turcia (MENAT) 
 

9 – 14 apr. 2000 Școala Wharton, Universitatea Pennsylvania 
Pennsylvania, SUA 
Gândirea și managementul strategic pentru avantaje competitive 
 

1987- 1993 Universitatea Bogazici  
Istanbul, Turcia 
Licențiată în inginerie civilă 
 

 

Experien ța profesional ă: 
 

aug. 2017 – prezent  Garanti Bank S.A. 
București, România  
Membru al Consiliului de Administrație 
 

Iun. 1997 – prezent  Türkiye Garanti Bankası A.S. 
Istanbul, Turcia 
- Vicepreședinte Executiv, Finanțare Proiecte și Achiziții (noi. 2009 – 

prezent) 
- Coordonator -  Finanțare Proiecte și Achiziții (mai 2006 – noi. 2009) 
- Prim Vicepreședinte -  Finanțare Proiecte și Achiziții (iun. 2000 – mai 

2006) 
- Vicepreședinte -  Finanțare Proiecte și Achiziții (feb. 1999 – iun. 2000) 
- Vicepreședinte -  Servicii Bancare Corporatiste (iun. 1997 – feb. 1999) 
 

oct. 1993 -  iul. 1997  Interbank 
Istanbul, Turcia 
Ofițer de Cont – Servicii bancare corporatiste 
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Curriculum Vitae 
 
Date personale: 
 

Nume:  Ali Temel 
Vârsta:  51 de ani 
 

Studii şi preg ătire profesional ă: 
 

Iun. 2008 -  iul. 2008 Standford Business School  
California, SUA 
Program executiv in domeniul Leadership-ului 
 

1985 – 1990 Universitatea  Bosphorus, Facultatea de Inginerie  
Istanbul, Turcia 
Licențiat în Inginerie Electrică și Electronică 

 

Experien ța profesional ă: 
 

aug. 2017 – prezent Garanti Bank S.A. 
București, România  
Membru al Consiliului de Administrație  
 

Noi. 1997 – prezent  Türkiye Garanti Bankası A.S. 
Istanbul,Turcia 
- Director Risc (sept. 2015 – prezent) 
- Vicepreședinte Executiv, Credite (sept. 2000 – aug. 2012) 
- Vicepreședinte Executiv, Activitate bancară comercială (sept. 1999 – aug. 

2000) 
- Vicepreședinte Senior, Administrare numerar şi activitate bancară de 

tranzacționare  (noi. 1997 – sept. 1999) 

 

sept. 1990 – oct. 1997  Interbank 
Istanbul,Turcia 
Diverse funcții de-a lungul anilor (Ofițer de cont, Ofițer de Credit, Director 
Departament Vânzări si Credit, Director al Departamentului de Administrare 
a Numerarului)  
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Curriculum Vitae 
 

Date personale: 
 

Nume:  Cemal Onaran 
Vârsta:  51 de ani 
 

Studii şi preg ătire profesional ă: 
 

1985 – 1990 Ortadogu Tehnik Universitesi 
Ankara, Turcia 
Licențiat 

 

Experien ța profesional ă: 
 

aug. 2017 – prezent Garanti Bank S.A. 
București, Romania  
Membru al Consiliului de Administrație  
 

ian. 2017 – prezent  Türkiye Garanti Bankası A.S. 
Istanbul Turcia 
Vicepreședinte Executiv, Întreprinderi Mici și Mijlocii 
 

aug. 2012 – dec. 2016  Garanti Emekllilik Ve Hayat AS (Ipoteci Garanti) 
Istanbul, Turcia 
CEO 
 

oct. 2007 – iul. 2012 Garanti Konut Finansmani Hizmetleri AS  
Istanbul, Turcia 
CEO 
 

noi. 1990 – oct. 2007 Türkiye Garanti Bankası A.S. 
Istanbul, Turcia 
- Director Regional, Istanbul Europa 3  (sep. 2005 – oct 2007) 
- Director Comercial Regional, Istanbul Europa 2 (feb. 2005 – aug 2005) 
- Director Regional Vânzări, Istanbul Europa 2 (dec. 2004 – feb. 2005) 
- Director Regional Vânzări, Marmara (iul. 2002 – noi. 2004) 
- Director Regional Marketing, Istanbul Anatolia 2 (apr. 2000 – iul. 2002) 
- Director Sucursala, Hasanpasa (oct. 1999 – apr. 2002) 
- Director Sucursala, Marmara  (apr. 1999 – sept. 1999) 
- Director Adjunct Sucursala, Marmara Corporate (dec. 1996 – apr. 1999) 
- Director Adjunct Sucursala, Istanbul Corporate (apr. 1996 – noi. 1996) 
- Director Adjunct Divizie, Divizia Marketing Comercial și Corporativ (apr. 

1995 – sept. 1995) 
- Auditor Nivel 3, Departamentul de Audit (noi. 1993 –apr. 1995) 
- Auditor Asociat Titular, Departamentul de Audit (noi. 1992 –oct. 1993) 
- Auditor Asociat, Departamentul de Audit (noi. 1990 –oct. 1992) 
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Curriculum Vitae 
 

Date personale: 
 

Nume:  Belkis Sema Yurdum  
Vârsta:  62 de ani 
 

Studii şi preg ătire profesional ă: 
 

1975 – 1979  
 
 
2000 
 

Universitatea Bogazici 
Istanbul, Turcia 
Licențiat – Administrarea Afacerilor 
Ceritificat HBS AMP 

 

 

Experien ța profesional ă: 
 

aug. 2018 – prezent Garanti Bank S.A. 
București, România  
Membru al Consiliului de Administrație  
Presedinte al Comitetului de Administrare a Riscurilor 
Membru al Comitetului de Audit 
Membru al Comitetului de Nominalizare 
 

ian. 2013 – prezent  Türkiye Garanti Bankası A.S. 
Membru Independent al Consiliului de Administratie 
Membru al Comitetului de Guvernanță Corporativă 
Membru al Comitetului de Audit 
 
 

2006 - 2010  Consultant pentru bancile din sectorul bancar din T urcia 
 

1992 -2005  Türkiye Garanti Bankası A.S. 
Istanbul, Turcia 
CFO 
 

1986 – 1992  Türkiye Garanti Bankası A.S. 
Istanbul, Turcia 
Prim Vicepresedinte – Departamentul de Planificare și Bugetare 

 

 

1980– 1986  Türkiye Garanti Bankası A.S. 
Istanbul, Turcia 
Analist Organizare și Sisteme  – Departamentul de Planificare și Bugetare 
 

1979– 1980  Northern Electric Telecommunication  
Istanbul, Turcia 
Specialist resurse umane  
 
 

 



 

 

Anexa 4 –Lista persoanelor afiliate Garanti Bank SA  la 31 decembrie 2018 
 
Nr. Nume Comentariu 

1 ALI FUAT ERBIL  Conducere Bancă 
2 MAHMUT AKTEN Conducere Bancă 
3 BETUL EBRU EDIN Conducere Bancă 
4 ALI TEMEL Conducere Bancă 
5 CEMAL ONARAN Conducere Bancă 
6 UFUK TANDOGAN Conducere Bancă 
7 MUAMMER CUNEYT SEZGIN Conducere Bancă 
8 JAVIER BERNAL DIONIS Conducere Bancă 
9 BELKIS SEMA YURDUM Conducere Bancă 

10 STELUTA LUMINITA CIOACA Conducere Bancă 
11 IULIU MURESAN Conducere Bancă 
12 LEVENT OZGU Conducere Bancă 
13 ANCA CORNELIA MOTCA Conducere Bancă 
14 SINAN KIRCALI Conducere Bancă 
15 RECEP CAGRI MEMISOGLU Conducere Bancă 
16 BEATRICE GHITA Conducere alte Companii din Grup 
17 BOGDAN DOBRE Conducere alte Companii din Grup 
18 VIRGINIA ELENA OTEL Conducere alte Companii din Grup 
19 OKAN MURAT YURTSEVER Conducere alte Companii din Grup 
20 CRISTIAN-ION GEANALIU Persoane cu funcție cheie (Bancă) 
21 YASAR MURAT MEMISOGLU Persoane cu funcție cheie (Bancă) 
22 ANDREI FLORIN DOBROVICI Persoane cu funcție cheie (Bancă) 
23 OZCAN CETINKAYA Persoane cu funcție cheie (Bancă) 
24 ANTONICA OANA Persoane cu funcție cheie (Bancă) 
25 OKAN YILMAZ Persoane cu funcție cheie (Bancă) 
26 KORHAN MALDAR Persoane cu funcție cheie (Bancă) 
27 ALINA PLATICA Persoane cu funcție cheie (Bancă) 
28 LACRAMIOARA CRISMARIU Persoane cu funcție cheie (Bancă) 
29 LUCIAN DRAGAN Persoane cu funcție cheie (Bancă) 
30 BILGE DEMIRER Persoane cu funcție cheie (Bancă) 
31 IULIANA DORINA POPESCU Persoane cu funcție cheie (Bancă) 
32 TOLGA BANYOCU Persoane cu funcție cheie (Bancă) 
33 FATIH ARPAS Persoane cu funcție cheie (Bancă) 
34 IULIA CERNATESCU Persoane cu funcție cheie (Bancă) 
35 SIMONA ALINA OPRIS Persoane cu funcție cheie (Bancă) 
36 ANNELIESE ANGHEL Persoane cu funcție cheie (Bancă) 
37 IOANA-MADALINA GHITA  Afini părţi afiliate 
38 EUGEN GHITA Afini părţi afiliate 
39 EVA-LUANA MOTCA Afini părţi afiliate 
40 LUCA-VLADIMIR MOTCA Afini părţi afiliate 
41 GEANALIU ION Afini părţi afiliate 
42 CORNELIU ANTONIU ROMULUS NEGRU Afini părţi afiliate 
43 ILEANA NEGRU Afini părţi afiliate 
44 RALUCA-HERMINE OANA Afini părţi afiliate 



Raport anual la data de 31 decembrie 2018  

(2) 

Nr. Nume Comentariu 
45 MIZYAL PEKTAS MALDAR Afini părţi afiliate 
46 DOINA MARIANA OTEL Afini părţi afiliate 
47 SEVER OTEL Afini părţi afiliate 
48 LAKRINIU OTEL Afini părţi afiliate 
49 MIHNEA ANDREI OTEL Afini părţi afiliate 
50 AYSUN EBRU YURTSEVER Afini părţi afiliate 
51 CLAUDIA DOBROVICI  Afini părţi afiliate 
52 YESIM MEMISOGLU Afini părţi afiliate 
53 GINA BANYOCU Afini părţi afiliate 
54 NICULINA STANCU Afini părţi afiliate 
55 PAUL STANCU Afini părţi afiliate 
56 ARDA ARPAS Afini părţi afiliate 
57 ELENA ARPAS Afini părţi afiliate 
58 LIVIU MIHAI CHIRU Afini părţi afiliate 
59 ELENA CHIRU Afini părţi afiliate 
60 GABRIELA DOBRE Afini părţi afiliate 
61 SEMA OZGU Afini părţi afiliate 
62 ONUR HALIS OZGU Afini părţi afiliate 
63 IOANA MARIA DUMITRU Afini părţi afiliate 
64 VICTOR MARIAN POPESCU Afini părţi afiliate 
65 MARINELA COLCEAG Afini părţi afiliate 
66 SAFTA PLATICA Afini părţi afiliate 
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