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1. SCOP 
Procedura stabileşte regulile referitoare la aplicarea politicilor şi practicilor de remunerare. Scopul 
cadrului de reglementare este de a asigura punerea în aplicare, în mod unitar şi îmbunătăţit, a cerinţelor 
existente ale MiFID II privind conflictele de interese şi normele de conduită în domeniul remunerării, 
astfel încât să nu creeze conflicte de interese sau stimulente care ar putea determina persoanele 
relevante să pună mai presus propriile interese sau interesele firmei, eventual în detrimentul clientului.. 
 
 

2. DOMENIU DE APLICARE 
Procedura este aplicabilă activităţilor desfăşurate de către persoanele care exercită funcţii de conducere 
în cadrul S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A. - structura de conducere/conducerea superioară, în 
exercitarea atribuţiunilor, sarcinilor și competențelor cu care au fost învestite, precum şi în cazul în care 
societatea externalizează furnizarea serviciilor de investiţii. Politicile și practicile de remunerare se aplică 
tuturor persoanelor relevante care au un impact, direct sau indirect, asupra investițiilor și a serviciilor 
auxiliare furnizate de S.S.I.F. Vienna Investment Trust sau asupra comportamentului firmei, indiferent de 
tipul de clienți, în măsura în care remunerarea acestor persoane și alte stimulente similare pot crea 
conflicte de interese care le încurajează pe acestea să acționeze împotriva intereselor clienților firmei. 
Organul de conducere al firmei de investiții aprobă, după ce s-a consultat cu funcția de asigurare a 
conformității, politica de remunerare a firmei. Cadrele de conducere de nivel superior ale firmei de 
investiții sunt responsabile de implementarea zilnică a politicii de remunerare și de monitorizarea 
riscurilor de conformitate aferente politicii.  
 
 

3. DEFINIŢII. ABREVIERI 
3.1 Definițiile utilizate în procedură: 
Autoritate competentă – autoritate desemnată de un fiecare stat membru în temeiul art. 67 din Directiva 
MiFID II; 
Conducere superioară – înseamnă persoanele fizice care exercită funcții executive în cadrul unei firme de 
investiții, al unui operator de piață sau al unui furnizor de servicii de raportare a datelor și care răspund în 
fața organului de conducere de managementul activităților de zi cu zi ale entității, inclusiv de 
implementarea politicilor privind distribuția de servicii și produse clienților de către firmă și personalul 
acesteia; 
Persoană relevantă în raport cu firmă de investiţii înseamnă oricare din următoarele: 
(i) un director, partener sau echivalent, administrator sau agent delegat al firmei de investiţii; 
(ii) un director, partener sau echivalent ori administratorul oricărui agent delegat al firmei de investiţii; 
(iii) un angajat (salariat) al firmei de investiţii sau al unui agent delegat al firmei de investiţii, precum şi 
orice altă persoană fizică care îşi oferă serviciile la dispoziţia şi sub controlul firmei de investiţii sau a 
agentului delegat al firmei de investiţii şi care este implicat în desfăşurarea de către firma de investiţii a 
serviciilor şi activităţilor de investiţii; 
(iv) persoană fizică care este direct implicată în furnizarea serviciilor către firma de investiţii sau către 
agenţii delegaţi ai acesteia în baza unui contract de externalizare în scopul desfăşurării de către firma de 
investiţii a serviciilor şi activităţilor de investiţii; 
Criterii cantitative – în sensul prezentei proceduri, datele preponderent numerice sau financiare utilizate 
pentru a stabili remunerația unei persoane relevante (de exemplu, valoarea instrumentelor vândute, 
volumele de vânzări, stabilirea țintelor pentru vânzări sau clienți noi etc.); 
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Criterii calitative – în sensul prezentei proceduri, preponderent alte criterii decât cele cantitative. 
Termenul se poate referi și la date numerice sau financiare utilizate pentru evaluarea calității 
performanței persoanei relevante și/sau a serviciului furnizat de aceasta clientului, de exemplu, 
rentabilitatea investiției clientului, numărul foarte mic de reclamații într-un interval lung de timp etc. 
Remunerație - înseamnă toate formele de formele de plăți sau beneficii financiare sau nefinanciare 
furnizate direct sau indirect de firme persoanelor relevante atunci când furnizează servicii de investiții sau 
servicii auxiliare clienților. 
3.2 Abrevieri 
A.S.F.   – Autoritatea de Supraveghere Financiară 
AEVMP  – Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe 
C.N.V.M.  – Comisia Națională a Valorilor Mobiliare 
ESMA (The European Securities and Markets Authority) – AEVMP (Autoritatea Europeană pentru Valori 
Mobiliare și Piețe) 
S.S.I.F.   – Societate de Servicii de Investiții Financiare 
 
 

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 
Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare. 
Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele 
instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (Directiva 
privind piețele instrumentelor financiare - MiFIDII). 
Regulamentul Delegat (UE) 2017/565 al Comisiei din 25 aprilie 2016 de completare a Directivei 
2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice și 
condițiile de funcționare aplicabile firmelor de investiții și termenii definiți în sensul directivei menționate. 
Acte normative aplicabile, în vigoare. 
 
 

5. PROCEDURĂ 
Art.1.(1) Prezenta procedură de lucru stabilește norme în vederea implementării politicilor si practicilor 
de remunerare, care reflectă principiile de remunerare stabilite de Directiva 2014/65/EC (MiFID II).  
(2) Prezenta procedură se aplică persoanelor relevante (aşa cum au fost definite anterior) în legătură cu 
furnizarea serviciilor de investiţii. Deși „persoana relevantă” este definită in legislaţia aplicabilă, prezenta 
procedură se concentrează asupra remunerării tuturor persoanelor implicate în furnizarea de servicii de 
investiții și/sau conexe – în special a celor care au un impact semnificativ asupra serviciului furnizat și a 
profilului de risc asociat normelor de conduită și/sau a celor care pot influența comportamentul 
corporativ. 
(3) Procedura abordează situaţiile în care serviciile sunt furnizate clienţilor de retail şi trebuie, de 
asemenea, să se aplice, în măsura în care prezintă relevanţă, atunci când sunt furnizate clienţilor 
profesionali.- 
 
Art.2.(1) Politica de remunerare vizează remunerarea adecvată şi responsabilă prin asigurarea că nivelul şi  
componenta remuneraţiei corespund culturii S.S.I.F. Vienna Investment Trust, obiectivelor şi strategiei pe 
termen lung precum şi mediului de control al acesteia, iar legătura cu performanţa este clar determinată. 
(2) Politica de remunerare încorporează măsuri pentru evitarea conflictelor de interes şi urmăreşte 
asigurarea echilibrului intern şi a competitivităţii pe piaţă precum şi reţinerea, angajarea şi motivarea 
angajaţilor.- 
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Secțiunea 1 – Guvernanţa şi elaborarea politicilor şi practicilor de remunerare în contextul cerinţelor MiFID II 
privind normele de conduită şi conflictele de interese 

Art.3. S.S.I.F. Vienna Investment Trust ia în considerare riscurile asociate cu normele de conduită și 
conflictele de interese. Politicile și practicile de remunerare ale societăţii sunt aliniate la obligațiile 
efective de gestionare a conflictelor de interese (care includ evitarea conflictelor de interese create de 
acele politici și practici de remunerare) și la obligațiile de gestionare a riscului asociat normelor de 
conduită, pentru a asigura că interesele clienților nu sunt afectate de politicile și practicile de remunerare 
adoptate de S.S.I.F. pe termen scurt, mediu și lung.- 
 
Art.4. Procedura privind politicile și practicile de remunerare este concepută astfel încât să nu creeze 
stimulente care ar putea determina persoanele relevante să favorizeze interesul propriu sau interesele 
firmei (de exemplu, în cazul autoplasamentului sau atunci când o firmă promovează vânzarea produselor 
care îi aduc un câștig mai mare) în detrimentul potențial al clienților.- 
 

Art.5. Politicile și practicile de remunerare ale S.S.I.F. Vienna Investment Trust sunt concepute astfel încât 
aceasta nu leagă în mod direct remunerația de vânzarea anumitor instrumente financiare sau a unei 
anumite categorii de instrumente financiare, în această situaţie societatea demonstrând conformarea cu 
cerințele MiFID II privind normele de conduită sau conflictele de interese.- 
 

Art.6. S.S.I.F. Vienna Investment Trust ia în considerare toți factorii relevanți, cum sunt, dar fără a se 
limita la, rolul jucat de persoanele relevante, tipul de produse oferite și metodele de distribuție (de 
exemplu, recomandat sau nerecomandat, „față în față” sau prin intermediul mijloacelor de 
telecomunicație), pentru a preveni ca riscurile potențiale asociate cu normele de conduită și conflictele de 
interese să afecteze negativ interesele clienților și pentru a asigura că firma gestionează în mod adecvat 
orice risc rezidual aferent.- 
 

Art.7.(1) Stuctura remunerării este o combinație între elemente fixe și variabile precum și un set de 
beneficii pentru care se are în vedere asigurarea unui echilibru adecvat pentru a rămâne competitivă pe 
piață și pentru a preveni asumarea de riscuri care depășesc toleranța la risc a S.S.I.F. Vienna Investment 
Trust. 
(2) Politica de remunerare, cu luarea în considerare a criteriilor naţionale de stabilire a salariilor, face o 
distincţie clară între criteriile de stabilire a: 

a) remunerației fixe: Salariul de bază - reprezintă elementul fix al remunerării și reflectă 
experiența profesională, cerințele funcției, performanța, creșterea capacităților și aptitudinilor 
individului, prevăzute în fişa postului unui angajat, ca parte a termenilor de angajare și evidențiate 
prin sistemul de evaluare. 
b) remunerației variabile: Plata variabilă - este opțională și poate include schemele anuale de 
premiere (ex.: bonusuri acordate angajaților în perioada sarbătorilor) și alte programe de 
stimulente. Acestea sunt prevăzute în Regulamentul de Ordine Interioară și aduse astfel 
transparent la cunostința fiecărui angajat al S.S.I.F. Vienna Investment Trust. 
Beneficii – altele decât cele de natură salarială și măsuri de protecție și asigurări sociale, pot fi 
acordate angajaților în următoarele situații: 

 în cazul nașterii unui copil, pentru primii trei copii născuți în cadrul unei căsătorii legale; 
 în cazul decesului angajatului – ca ajutor acordat familiei acestuia; 
 în cazul decesului soțului/soției angajatului, a copiilor sau a părinților acestuia; 
 cu ocazia primei căsătorii. 
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Acestea sunt prezentate în mod transparent în Regulamentul de Ordine Interioară. 
Totodată, persoanele care ocupă posturi specifice pentru a le marca poziția în ierarhia S.S.I.F. 
Vienna Investment Trust sau pot reprezenta măsuri de politică socială față de angajați pot 
beneficia de: folosirea unui autoturism de serviciu, carduri corporate, telefon etc. 
Acțiuni și schemă de pensii – S.S.I.F. Vienna Investment Trust nu are stabilită o schemă de 
bonusare prin alocare de acțiuni și nici schemă de pensii. 

(2) S.S.I.F. se asigură că raportul dintre componentele fixe și cele variabile ale remunerației este adecvat, 
pentru a ține seama de interesele clienților lor: remunerația variabilă ridicată, bazată pe criterii 
cantitative, poate crește concentrarea persoanei relevante asupra câștigurilor pe termen scurt, și nu 
asupra interesului clientului. De asemenea, pentru a evita orice probabilitate ca interesele clientului să fie 
afectate, S.S.I.F. Vienna Investment Trust nu va plăti nicio remunerație variabilă. 
(3) Totuși, în situația în care S.S.I.F. Vienna Investment Trust ar plăti remunerație variabilă, în scopul 
stabilirii acesteia, la evaluarea performanței,societatea nu va ține seama de volumele de vânzări, 
deoarece acest lucru poate crea conflicte de interese, care, în ultimă instanță, pot fi defavorabile 
clientului. La stabilirea remunerației pentru agenții delegați, S.S.I.F. Vienna Investment Trust poate lua în 
considerare statutul special al acestora (de obicei, agenți comerciali independenți) și specificul național 
respectiv. În aceste cazuri, politicile și practicile de remunerare ale S.S.I.F. Vienna Investment Trust 
definesc criterii adecvate care să fie utilizate pentru evaluarea performanței persoanelor relevante. 
Această evaluare se bazează pe criterii calitative, încurajând persoanele relevante să acționeze în 
interesul clientului. Exemple de criterii calitative: conformitatea cu cerințele de reglementare (în special 
normele de conduită și mai ales reevaluarea caracterului adecvat al instrumentelor vândute clienților de 
către persoanele relevante) și cu procedurile interne, tratamentul echitabil al clienților și satisfacția 
clientului.  Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta procedură conține exemple grăitoare de 
politici și practici de remunerare care generează riscuri ce ar putea fi dificil de gestionat din cauza 
complexității lor, precum și exemple de stimulente puternice pentru vânzarea anumitor produse. S.S.I.F. 
Vienna Investment Trust va ține seama de riscurile asociate cu normele de conduită și conflictele de 
interese din aceste exemple atunci când pune în aplicare prezentele politici și proceduri. 
(4) De asemenea, la stabilirea performanței persoanelor relevante, societatea va ține seama de 
rezultatele activităților acestora din punctul de vedere al conformității cu normele de conduită și, în 
general, cu obligația de a se îngriji de interesul clienților lor.  
(5) Membrii personalului care deţin funcţii de control sunt independenţi de funcţiile operaţionale pe care 
le supraveghează, deţin autoritatea corespunzătoare şi sunt remuneraţi în funcţie de realizarea 
obiectivelor legate de funcţiile lor, indiferent de performanţele sectoarelor operaţionale pe care le 
controlează. 
(6) Remunerarea coordonatorilor funcţiilor de administrare a riscurilor şi de conformitate este 
supravegheată direct de către Comitetul de Remunerare.- 
 
Secţiunea 2 – Elementele variabile ale remuneraţiei 

Art.8.(1) În cazul remuneraţiei variabile, pe lângă principiile prevăzute la art.7 şi în aceleaşi condiţii, se 
aplică următoarele principii:  

a) în cazul în care remuneraţia este corelată cu performanţa, suma remuneraţiei totale se 
bazează pe o combinaţie a evaluării performanţei individuale şi a structurii în cauză în care se 
desfăşoară activitatea, precum şi a rezultatelor generale ale S.S.I.F., iar la evaluarea 
performanţei individuale sunt luate în considerare atât criterii financiare, cât şi criterii 
nonfinanciare, cum ar fi: cunoştinţele acumulate/calificările obţinute, dezvoltarea personală, 
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conformarea cu sistemele şi controalele S.S.I.F., implicarea în strategiile de afaceri şi în 
politicile semnificative ale S.S.I.F. şi contribuţia la performanţa echipei; 

b) evaluarea performanţei este realizată într-un cadru multianual, pentru a se asigura că procesul 
de evaluare se bazează pe performanţa pe termen lung şi că plata efectivă a componentelor 
remuneraţiei bazate pe performanţă se întinde pe o perioadă care ţine cont de ciclul de afaceri 
al S.S.I.F. şi de riscurile specifice activităţii acesteia;  

c) remuneraţia variabilă totală nu limitează capacitatea S.S.I.F. de a-şi întări baza de capital; 
d) remuneraţia variabilă garantată nu este compatibilă cu administrarea sănătoasă a riscurilor 

sau cu principiul remunerării în funcţie de performanţă şi nu face parte din planurile 
prospective de remunerare;  

e) remuneraţia variabilă garantată are caracter excepţional şi apare doar atunci când S.S.I.F 
dispune de o bază sănătoasă şi solidă de capital şi numai atunci când se angajează personal, 
fiind limitată la primul an de activitate al acestuia;  

f) componentele fixe şi variabile ale remuneraţiei totale sunt echilibrate în mod corespunzător şi 
componenta fixă reprezintă o proporţie suficient de mare din remuneraţia totală, astfel încât 
să permită aplicarea unei politici complet flexibile privind componentele remuneraţiei 
variabile, incluzând posibilitatea de a nu plăti nicio componentă a acesteia;  

g) pentru raporturile dintre componentele fixe şi variabile ale remuneraţiei totale, se aplică 
principiul potrivit căruia componenta variabilă nu trebuie să depăşească 100% din componenta 
fixă a remuneraţiei totale pentru fiecare angajat; 

h) plăţile referitoare la încetarea anticipată a unui contract reflectă performanţa obţinută în timp 
şi sunt proiectate într-o modalitate care să nu recompenseze nereuşita sau conduita 
neprofesională;  

i) pachetele de remunerare care sunt legate de compensarea sau preluarea drepturilor cuvenite 
în temeiul contractelor încheiate pentru perioade de angajare precedente vor fi aliniate la 
interesele pe termen lung ale S.S.I.F., inclusiv mecanismele privind reţinerea, amânarea, 
performanţa şi acordurile de tip clawback; 

j) măsurarea performanţei utilizate pentru a calcula componentele remuneraţiei variabile sau 
portofoliile de componente ale remuneraţiei variabile include o ajustare pentru toate tipurile 
de riscuri curente şi viitoare şi ia în considerare costul capitalului şi lichiditatea necesară;  

k) alocarea componentelor remuneraţiei variabile în cadrul S.S.I.F. trebuie să ia în considerare şi 
toate tipurile de riscuri curente şi viitoare;  

l) o parte substanţială şi care reprezintă, în toate cazurile, cel puţin 50% din orice remuneraţie 
variabilă trebuie să fie formată dintr-un raport corespunzător între:  

(i) acţiuni sau titluri din care rezultă drepturi de proprietate echivalente în funcţie de forma 
juridică a S.S.I.F. în cauză sau instrumente legate de acţiuni ori instrumente echivalente de 
tip non-cash în cazul S.S.I.F. necotate; şi  
(ii) atunci când este posibil, alte instrumente în sensul art. 52 sau art. 63 din Regulamentul 
(UE) nr. 575/2013 ori alte instrumente care pot fi complet convertite în instrumente de 
tipul celor incluse în fondurile proprii de nivel 1 de bază sau anulate, care, în fiecare caz, să 
reflecte corespunzător, pe o bază continuă, calitatea creditului aferentă S.S.I.F. şi care să 
fie adecvate pentru a fi utilizate în scopul remuneraţiei variabile; 

m) o parte substanţială şi care reprezintă, în toate cazurile, cel puţin 40% din componenta de 
remuneraţie variabilă este amânată pe o perioadă de cel puţin 3-5 ani şi este corelată în mod 
adecvat cu natura activităţii, cu riscurile acesteia şi cu activităţile personalului în cauză. 



 

 
 

 
P-23, 

ed.2, rev.3 
Pagina 

8 din 13 
Prezentul document este proprietatea S.S.I.F. VIENNA Investment Trust S.A. 

Este interzisa multiplicarea si difuzarea acestuia fara acordul conducerii. 

Membrii personalului intră în drepturile aferente remuneraţiei datorate potrivit acordurilor de 
amânare nu mai rapid decât ar intra pe o bază proporţională. În cazul unei componente a 
remuneraţiei variabile în sumă deosebit de mare, cel puţin 60% din sumă este amânată. 
Durata perioadei de amânare este stabilită în conformitate cu ciclul de afaceri, cu natura 
activităţii, cu riscurile acesteia, precum şi cu activităţile personalului în cauză;  

n) membrilor personalului le este plătită sau aceştia intră în drepturile aferente remuneraţiei 
variabile, inclusiv ale părţii amânate a acesteia, doar dacă remuneraţia variabilă poate fi 
susţinută în conformitate cu situaţia financiară a S.S.I.F. în ansamblu şi dacă poate fi justificată 
în conformitate cu performanţa S.S.I.F., a structurii în care se desfăşoară activitatea şi a 
angajatului în cauză;  

o) politica de pensionare este aliniată la strategia de afaceri, obiectivele, valorile şi interesele pe 
termen lung ale S.S.I.F. Dacă angajatul încetează, din propria voinţă, raporturile contractuale 
cu S.S.I.F. înainte de pensionare, beneficiile discreţionare de tipul pensiilor trebuie reţinute de 
S.S.I.F. pe o perioadă de 5 ani sub forma instrumentelor, aşa cum sunt acestea definite la lit. l). 
În cazul unui angajat ajuns la pensionare, beneficiile discreţionare de tipul pensiilor trebuie 
plătite angajatului sub forma instrumentelor definite la lit. l), cu obligaţia respectivului angajat 
de a nu le înstrăina timp de 5 ani; 

p) personalul se obligă să nu utilizeze strategii personale de acoperire împotriva riscurilor sau 
poliţe de asigurare legate de remuneraţie şi de răspundere pentru a contracara efectele de 
aliniere la risc prevăzute în acordurile sale de remunerare;  

q) remuneraţia variabilă nu este plătită prin mijloace sau metode care facilitează eludarea 
îndeplinirii cerinţelor prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, 
în reglementările emise în aplicarea acesteia şi în Regulamentul (UE) nr. 575/2013. 

(2) Instrumentele prevăzute la alin. (1) lit. l) fac obiectul unei politici adecvate de reţinere proiectată să 
alinieze stimulentele cu interesele pe termen lung ale S.S.I.F. A.S.F. poate impune restricţii cu privire la 
tipul şi la caracteristicile acestor instrumente sau poate interzice utilizarea unor astfel de instrumente 
atunci când consideră necesar. Prevederile alin. (1) lit. l) se aplică atât părţii componentei de remuneraţie 
variabilă amânată conform alin. (1) lit. m), cât şi părţii de remuneraţie variabilă care nu este amânată.  
(3) În sensul alin. (1) lit. n), fără a aduce atingere principiilor generale de drept naţional aplicabile în 
materia contractelor şi în raporturile de muncă, remuneraţia variabilă totală este în general redusă 
considerabil în cazul în care se înregistrează o performanţă financiară redusă sau negativă la nivelul 
S.S.I.F. în cauză, luându-se în considerare atât remuneraţia curentă, cât şi reducerile plăţilor aferente 
sumelor cuvenite, determinate anterior, incluzând acorduri de tip malus sau de tip clawback. 
(4) În sensul alin. (3), până la 100% din remuneraţia variabilă totală face obiectul acordurilor de tip malus 
sau de tip clawback. Criteriile pentru aplicarea acordurilor de tip malus sau de tip clawback acoperă în 
special situaţiile în care angajatul:  

a) a dat dovadă de o conduită care a avut ca rezultat pierderi semnificative pentru S.S.I.F. sau a 
fost răspunzător de o astfel de conduită; 

b) nu a reuşit să îndeplinească standardele corespunzătoare de bună reputaţie şi experienţă 
adecvată, respectiv cele referitoare la aptitudini şi comportament adecvat.- 

 
Secţiunea 3 – S.S.I.F. care beneficiază de asistenţă guvernamentală  

Art.9.(1) În cazul S.S.I.F. care beneficiază de asistenţă guvernamentală excepţională, pe lângă principiile 
prevăzute la art.8 alin. (1), se aplică următoarele principii:  
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a) remuneraţia variabilă este strict limitată ca procent din venitul net atunci când nu este în 
concordanţă cu menţinerea unei baze de capital sănătoase şi cu obiectivul de ieşire în timp util 
de sub asistenţa guvernamentală;  

b) A.S.F. solicită S.S.I.F. să restructureze remunerarea într-o manieră conformă cu administrarea 
sănătoasă a riscurilor şi creşterea pe termen lung, incluzând, atunci când este cazul, stabilirea 
de limite privind remuneraţia membrilor organului de conducere;  

c) nicio remuneraţie variabilă nu trebuie plătită membrilor organului de conducere ai respectivei 
S.S.I.F. decât dacă este justificată.- 

 
Secţiunea 4 – Comitetul de remunerare  

Art.10.(1) Comitetul de remunerare va emite opinii competente şi independente asupra politicilor şi 
practicilor de remunerare şi asupra stimulentelor create pentru administrarea riscului, capitalului şi 
lichidităţii.  
(2) Comitetul de remunerare este responsabil cu pregătirea deciziilor privind remunerarea, inclusiv a 
deciziilor care au implicaţii din perspectiva riscului şi administrării riscului în societate şi care trebuie luate 
de organul de conducere. Preşedintele şi membrii comitetului de remunerare sunt membri ai Consiliului 
de Administrație al S.S.I.F. Vienna Investment Trust care nu exercită nicio funcţie executivă în cadrul 
societăţii. La pregătirea unor astfel de decizii, comitetul de remunerare va lua în considerare interesele pe 
termen lung ale acţionarilor, investitorilor şi ale altor deţinători de interese în instituţie, precum şi 
interesul public.- 
 
Secțiunea 5 – Criterii de evaluare a performanței individuale 

Art.11.(1) Evaluarea performanţelor profesionale are ca scop aprecierea obiectivă a activităţii salariaţilor, 
prin compararea gradului de îndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de evaluare stabilite pentru perioada 
respectivă cu rezultatele obţinute în mod efectiv de fiecare salariat. Fiecare salariat este evaluat 
profesional individual o dată pe an iar evaluarea este realizată de către Comitetul de Remunerare, prin 
completarea fişei de evaluare. 
(2) În procesul de evaluare şi remunerare a performanţei individuale sunt luate în considerare criterii de 
evaluare a postului (competenţe şi abilităţi personale, cunoştinţele acumulate, calificările obţinute, 
dezvoltarea personală, implicare activă în strategiile şi proiectele S.S.I.F., contribuţia personală la 
rezultatele echipei şi ale S.S.I.F., angajamentul demonstrat de a-şi continua desfăsurarea activităţii în 
cadrul S.S.I.F.). 
(3) Evaluarea performanţelor profesionale individuale se realizează pentru: 

 Exprimarea şi dimensionarea corectă a obiectivelor; 
 Stabilirea direcţiilor şi modalităţilor de perfecţionare profesională a salariaţilor şi de 

creştere a performanţelor lor; 
 Stabilirea renumeraţiei; 

(4) Criteriile de evaluare ale postului stabilesc cadrul general pentru a fi asigurată concordanţa dintre 
cerinţele postului, calităţile angajatului şi rezultatele muncii acestuia. Criterii de evaluare a salariaţilor: 

 Îndeplinirea specificaţiilor postului: 
  - abilităţi şi competenţe profesionale; 
  - responsabilităţi; 
  - cerinţe/solicitări; 

 Activitatea profesională: 
  - modul de rezolvare a sarcinilor; 
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  - respectarea regulilor şi normelor privind realizarea sarcinilor; 
  - încadrarea rezolvării sarcinilor de serviciu în graficul de lucru. 

 Disciplina în muncă: 
  - reacţia faţă de sarcinile de serviciu; 
  - tipul de comportament la locul de muncă; 
  - absenţe nemotivate. 

 Contacte şi comunicare: 
  - dorinţa de cooperare şi comunicare cu ceilalţi; 
  - modul de reacţie la opinii divergente 

 Aprecierea generală: 
- opţiunea în cazul repartizării de sarcini de excepţie, dificile, care solicită condiţii speciale 
de competenţă şi încredere; 

  - aspectul locului de muncă; 
  - aprecierea pentru anul anterior. 
(5) Rezultatul final se calculează prin medie aritmetică între nota pentru îndeplinirea obiectivelor şi nota 
pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare. Rezultatul final se compară cu scala de evaluare. 
(6) Fişa de evaluare poate fi modificată în următoarele cazuri: 

a) aprecierile consemnate nu corespund realităţii; 
b) între evaluator şi persoana evaluată există diferenţe de opinie care nu au putut fi soluţionate 

de comun acord. 
(7) Salariaţii nemulţumiti de rezultatul evaluării pot să îl conteste. Contestaţia se formulează în termen de 
5 zile calendaristice de la luarea la cunoştinţă de către salariatul evaluat a calificativului acordat şi se 
soluţionează în termen de 15 zile calendaristice de la data expirării termenului de depunere a 
contestaţiei, pe baza raportului de evaluare. Rezultatul contestaţiei se comunică salariatului în termen de 
5 zile calendaristice de la soluţionarea contestaţiei.- 
 
Art.12. Politicile și practicile de remunerare elaborate sunt aprobate de Consiliul de Administraţie al 
S.S.I.F., în urma consultării cu reprezentantul compartimentului de conformitate, și puse în aplicare de 
funcțiile corespunzătoare pentru a promova o guvernanță corporativă eficientă. Conducătorii S.S.I.F. sunt 
responsabili pentru punerea în aplicare a politicilor și practicilor de remunerare și pentru prevenirea și 
gestionarea oricăror riscuri relevante pe care le pot genera politicile și practicile de remunerare.- 
 
Art.13. Prezentele politici și practici de remunerare ale S.S.I.F. adoptă și mențin măsuri care permit 
identificarea în mod eficient a cazurilor în care persoanele relevante nu acționează în interesul clientului 
și să ia măsuri de remediere.- 
 
Art.14. Persoanele relevante vor fi informate în mod clar, încă de la început, asupra criteriilor care vor fi 
utilizate pentru stabilirea valorii remunerației lor și a măsurilor și calendarului evaluărilor de performanță 
ale acestora. Criteriile utilizate de S.S.I.F. pentru evaluarea performanței persoanelor relevante sunt 
accesibile, ușor de înțeles și înregistrate.- 
 
Art.15.(1) S.S.I.F. se asigură că măsurile organizaționale pe care le adoptă în ceea ce privește lansarea de 
noi produse sau servicii țin seama în mod adecvat de politicile și practicile de remunerare și de riscurile pe 
care le pot prezenta aceste produse sau servicii. În mod special, înaintea lansării unui produs nou, S.S.I.F. 
va evalua dacă particularitățile de remunerare legate de distribuția acelui produs sunt conforme cu 
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politicile și practicile de remunerare ale firmei și, prin urmare, nu prezintă riscuri asociate cu normele de 
conduită și conflictele de interese. S.S.I.F. va documenta acest proces în mod corespunzător.  
(2) Exemple de bune practici și practici neadecvate în raport cu alin.(1) al prezentului articol sunt 
prezentate în Anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta procedură.- 
 
Art.16.(1). Prezentele politici și proceduri de remunerare ale S.S.I.F. vor fi reevaluate și revizuite periodic.  
(2) Controalele vor fi implementate integral în cadrul S.S.I.F. referitor la prezentele politici și proceduri. 
(3) Implementarea politicii de remunerare face obiectul, cel puţin anual, al unei evaluări interne 
independente, la nivel centralizat, privind conformitatea cu politicile şi procedurile de remunerare 
adoptate de organul de conducere în funcţia sa de supraveghere. 
(4) Orice modificare și revizuire intervenită în conținutul prezentei proceduri va fi adusă de îndată la 
cunostință angajaților S.S.I.F. prin grija reprezentantului compartimentului de conformitate.- 
 

Anexa nr. I  
Exemple grăitoare de politici și practici de remunerare care generează conflicte 

ce ar putea fi dificil de gestionat 
 
Anumite particularităţi ale remunerării (de exemplu, baza salarială, desfășurarea unor competiţii bazate 
pe performanță pentru persoanele relevante) implică un risc mai mare decât altele de a crea potenţiale 
daune clienților (mai precis, cele care includ caracteristici ce ar fi putut fi concepute să afecteze 
comportamentul persoanelor relevante, în special al personalului de vânzări).  
 
Exemple de politici și practici de remunerare cu risc crescut, care vor fi, în general, dificil de gestionat și a 
căror conformitate cu MiFID ar fi dificil de demonstrat de către firmă , includ:  
1. Stimulentele care ar putea influența persoanele relevante să vândă sau să promoveze un anumit produs 
sau o anumită categorie de produse, și nu altul/alta, sau să efectueze achiziții sau vânzări 
inutile/neadecvate pentru investitor: în special situațiile în care o firmă lansează un nou produs sau 
promovează un anumit produs (de exemplu, produsul lunii sau „produsele interne”) și stimulează 
persoanele relevante să vândă respectivul produs. În cazul în care stimulentul este diferit pentru diferite 
tipuri de produse, există un risc ridicat ca persoanele relevante să favorizeze vânzarea produsului care le 
aduce o remunerație mai mare în locul unui alt produs, fără a ţine seama în mod corespunzător de 
interesul clientului.  

a. Exemplu: O firmă are politici și practici de remunerare legate de vânzările de produse 
individuale, în care persoana relevantă primește diferite niveluri de stimulente în funcție de 
produsul sau de categoria de produse specifică pe care o vinde.  
b. Exemplu: O firmă are politici și practici de remunerare legate de vânzările de produse 
individuale, în care persoana relevantă primește același nivel de stimulent pentru o gamă întreagă 
de produse. Cu toate acestea, la anumite intervale de timp limitate, pentru a corespunde 
activității promoţionale sau de marketing, firma majorează stimulentul plătit la vânzarea anumitor 
produse.  
c. Exemplu: Stimulente ce ar putea influența persoanele relevante (care pot fi remunerate exclusiv 
prin comision, de exemplu) să vândă titluri de participare emise de organisme de plasament 
colectiv în valori mobiliare, şi nu titluri de participare emise de alte organisme de plasament 
colectiv – în cazul în care ambele produse pot fi la fel de adecvate pentru client – deoarece 
comisioanele pot fi considerabil diferite.  
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2. Cerințele neadecvate care afectează plata sau neplata stimulentelor: politicile și practicile de 
remunerare care includ, de exemplu, cerința de a realiza o cotă de vânzări minimă la o gamă de produse 
pentru a câștiga orice bonificaţie sunt de natură să fie incompatibile cu obligația de a acționa în interesul 
clientului. Condițiile care trebuie îndeplinite înainte de plata unui stimulent pot influența persoanele 
relevante să vândă într-o manieră inadecvată. De exemplu, în situația în care nu se poate câștiga nicio 
bonificaţie din vânzări dacă nu se realizează o țintă minimă pentru fiecare dintre mai multe tipuri de 
produse diferite, recomandarea produselor adecvate ar putea fi afectată. Un alt exemplu ilustrează cazul 
în care se aplică o reducere la plata bonificaţiei sau a stimulentului câștigat, pentru că nu s-a atins o ţintă 
sau un prag secundar.  

a. Exemplu: O întreprindere are persoane relevante care vând o gamă de produse ce satisfac 
diferite nevoi ale clienților, iar gama de produse este împărțită în trei „pachete”, în funcție de tipul 
de nevoi ale clienţilor. Persoanele relevante pot acumula stimulente pentru fiecare produs vândut, 
însă la sfârșitul fiecărei luni nu se plăteşte niciun stimulent dacă nu s-a atins cel puțin 50% din ţinta 
de vânzări stabilită pentru fiecare „pachet”.  
b. Exemplu: O firmă vinde produse cu o gamă de opţiuni „suplimentare”. Persoana relevantă 
primește stimulente pentru toate vânzările, cu o plată suplimentară pentru cazul în care clientul 
cumpără o opţiune suplimentară. Cu toate acestea, la sfârșitul fiecărei luni, nu se plătește niciun 
stimulent dacă nu s-a realizat o rată de penetrare de cel puțin 50% din produsele vândute cu o 
opţiune suplimentară.  

3. Salariile variabile, în care salariul de bază variază în funcţie de acorduri (mai mare sau mai mic) pentru 
persoanele relevante, pe baza performanțelor obținute faţă de ţintele de vânzări: în aceste cazuri, întregul 
salariu al persoanei relevante poate deveni – de fapt – o remunerație variabilă.  

a. Exemplu: O întreprindere va micșora substanţial salariul de bază al unei persoane relevante 
dacă aceasta nu atinge anumite ţinte de vânzări. Prin urmare, există riscul ca persoana relevantă 
să efectueze vânzări neadecvate pentru a evita această consecinţă. În mod similar, persoanele 
relevante pot fi puternic motivate să vândă de perspectiva creșterii salariului de bază și a 
beneficiilor asociate.  

4. Politicile și practicile de remunerare care creează un câștig disproporționat faţă de vânzări marginale: în 
cazul în care persoanele relevante trebuie să realizeze un nivel minim de vânzări înainte de a putea 
câştiga stimulente sau înainte ca aceste stimulente să fie majorate, riscul este crescut. Un alt exemplu îl 
constituie schemele care includ „acceleratori”, în care depășirea unui prag măreşte proporția bonificaţiei 
câștigate. În unele cazuri, stimulentele se plătesc retroactiv, pe baza vânzărilor totale, şi nu doar a celor 
care depășesc plafonul, putând astfel genera pentru persoanele relevante stimulente semnificative de a 
vinde anumite produse în anumite condiții.  

a. Exemplu: O firmă efectuează plăți de stimulente accelerate către persoanele relevante pentru 
fiecare produs vândut în timpul unui trimestru, după cum urmează:  

 0-80% din ţintă nicio plată  
 80-90% din ţintă 50 EUR pentru fiecare vânzare  
 91-100% din ţintă 75 EUR pentru fiecare vânzare  
 101-120% din ţintă 100 EUR pentru fiecare vânzare  
 > 120% din ţintă 125 EUR pentru fiecare vânzare  

Acest exemplu se poate aplica și în situația în care persoana relevantă primește o proporţie tot 
mai mare din comisionul sau venitul generat.  
b. Exemplu: O firmă are aceeași scală accelerată ca și firma din exemplul d1, însă majorarea 
plăților pentru fiecare vânzare se aplică retroactiv tuturor vânzărilor din trimestru, de exemplu, la 
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depășirea a 91% din ţintă, stimulentele acumulate până în acel moment la rata de 50 EUR per 
vânzare sunt majorate la 75 EUR per vânzare. Această metodă creează o serie de puncte 
„excesive”, în care o vânzare suplimentară, necesară pentru a atinge o țintă dintr-o categorie mai 
înaltă, cauzează o creștere disproporționată a stimulentelor.  

 
Anexa nr. II 

Exemple de bune practici și practici neadecvate 
Exemple de bune practici:  

 Partea variabilă a remunerației plătite se calculează și se acordă în mod liniar, și nu în funcție de 
atingerea unei ținte după principiul „totul sau nimic”. În unele cazuri, firma decide să plătească 
remunerația variabilă în mai multe tranșe în decursul unei perioade de timp adecvate, pentru a se 
adapta și a ține seama de rezultatele pe termen lung. 

 O firmă a modificat fundamental componentele remunerației variabile. Componenta variabilă a 
remunerației se bazează acum pe criterii calitative și reflectă mai îndeaproape conduita dorită a 
angajaților, și anume de a acționa în interesul clienților. 

 Referințele utilizate în calculul remunerației variabile a persoanelor relevante sunt comune pentru 
toate produsele vândute și includ criterii calitative. 

 În cazul unei investiții cu capital variabil fără termen de investire, remunerația este amânată 
pentru un număr de ani prestabilit sau până la încasarea produsului. 

 Plata remunerației variabile poate fi aliniată la termenul de investire sau poate fi amânată, pentru 
a asigura că produsul vândut ia în considerare, în mod efectiv, rentabilitatea finală a produsului 
pentru client și, după caz, se acordă o remunerație variabilă ajustată. 

 Angajații sunt plătiți atât în funcție de volumul de produse vândute, cât și de rentabilitatea 
efectivă a acestor produse pentru client într-un interval de timp corespunzător. În acest caz, 
evaluarea datelor financiare este utilizată drept măsură a calității serviciului furnizat.  

Exemple de practici neadecvate:  
 O firmă a început să ofere consultanților o remunerație suplimentară specifică pentru a încuraja 

clienții să solicite noi produse de investiții în care firma are o anumită cotă de participație. Acest 
lucru presupune adesea ca persoana relevantă să sugereze clienților săi să vândă produse pe care, 
altfel, le-ar recomanda să le păstreze, pentru ca aceștia să poată investi în produsele noi 
respective. 

 Personalul de conducere și angajații primesc o bonificație substanțială legată de un anumit 
produs. În consecință, firma vinde acest produs indiferent dacă are un caracter adecvat pentru 
clienții cărora li se adresează. Avertismentele emise de responsabilul cu gestionarea riscurilor sunt 
ignorate, deoarece produsele de investiții generează câștiguri mari pentru firmă. Atunci când apar 
riscurile care fuseseră identificate, produsele vor fi fost deja vândute, iar bonificațiile deja plătite. 

 Componenta variabilă a remunerației totale se bazează numai pe volumele vândute și sporește 
concentrarea persoanei relevante asupra câștigurilor pe termen scurt, și nu asupra interesului 
clientului. 

 Persoanele relevante se implică frecvent în cumpărarea și vânzarea de instrumente financiare din 
portofoliul unui client, cu scopul de a câștiga o remunerație suplimentară, fără a analiza caracterul 
adecvat al acestei activități pentru client. De asemenea, în loc să aibă în vedere caracterul adecvat 
al unui produs pentru un client, persoanele relevante se concentrează asupra vânzării de produse 
care au un termen scurt de investire, pentru a obține o remunerație din reinvestirea produsului 
după expirarea termenului scurt. 


