ANEXA nr. 7

Lista neexhaustivă privind aptitudinile relevante pe care instituțiile de credit trebuie să le
aibă în vedere la evaluarea adecvării
a. Autenticitate: este consecvent în exprimare și în acțiuni și se comportă conform propriilor
valori și convingeri afirmate. Își comunică în mod deschis intențiile, ideile și sentimentele,
încurajează un mediu de deschidere și onestitate și informează corect supraveghetorul cu privire
la situația reală, recunoscând totodată riscurile și problemele.
b. Limbaj: poate să comunice verbal în mod structurat și convențional și să scrie în limba națională
sau în limba de lucru a locației instituției.
c. Capacitate de decizie: ia decizii oportune și în cunoștință de cauză acționând cu promptitudine
sau angajându-se să desfășoare o anumită acțiune, de exemplu prin exprimarea propriilor puncte
de vedere și fără a întârzia luarea de măsuri.
d. Comunicare: poate să redea un mesaj în mod inteligibil și acceptabil și în forma
corespunzătoare. Se concentrează pe asigurarea și obținerea de claritate și transparență și
încurajează emiterea unui feedback activ.
e. Judecată: poate să cântărească date și diferite acțiuni și să ajungă la o concluzie logică.
Examinează, recunoaște și înțelege elementele și aspectele esențiale. Are o perspectivă amplă de
analiză, dincolo de domeniul său de responsabilitate, în special când abordează probleme care pot
pune în pericol continuitatea întreprinderii.
f. Orientat spre client și calitate: este axat pe furnizarea de calitate și, de câte ori este posibil, pe
identificarea de modalități în vederea îmbunătățirii acesteia. În mod deosebit, aceasta înseamnă
nemanifestarea consimțământului pentru dezvoltarea și comercializarea de produse și servicii,
precum și pentru angajarea cheltuielilor de capital, de exemplu, pentru produse, clădiri de birouri
sau holdinguri, în circumstanțe în care nu poate cuantifica în mod corespunzător riscurile din lipsă
de înțelegere a arhitecturii, principiilor sau ipotezelor de bază. Identifică și studiază dorințele și
nevoile clienților, se asigură de faptul că clienții nu sunt supuși la riscuri inutile și ia măsuri pentru
ca informațiile furnizate clienților să fie corecte, complete și echilibrate.

g. Competența de conducere: conduce și oferă îndrumări unui grup, dezvoltă și întreține munca
în echipă, motivează și încurajează resursele umane disponibile și se asigură de faptul că angajații
dețin competența profesională necesară pentru a atinge un anumit obiectiv. Este receptiv la critică
și oferă oportunitatea pentru dezbateri critice.
h. Fidelitate: se identifică cu instituția de credit și are simțul implicării. Dovedește că poate dedica
suficient timp pentru lucru și că își poate îndeplini sarcinile în mod corespunzător, apără interesele
instituției de credit și acționează în mod obiectiv și critic. Recunoaște și anticipează eventualele
conflicte de interese și interesele de serviciu.
i. Conștientizare externă: monitorizează evoluțiile, bazele solide și atitudinile din cadrul
instituției de credit. Este bine informat cu privire la evoluțiile financiare, economice, sociale și de
altă natură la nivel național și internațional care ar putea afecta întreprinderea, precum și la
interesele acționarilor și poate valorifica aceste informații.
j. Negociere: identifică și descoperă interesele comune cu scopul de a dezvolta consensul, totodată
urmând obiectivele de negociere.
k. Persuasiv: poate influența punctele de vedere ale altora exercitând puterea persuasivă și
recurgând la autoritate și tact în mod natural. Este o personalitate puternică și capabilă să-și
mențină fermitatea.
l. Munca în echipă: cunoaște interesele grupului și își aduce contribuția la rezultatul comun; poate
să funcționeze în cadrul unei echipe.
m. Agilitate strategică: poate să dezvolte o viziune realistă cu privire la evoluțiile viitoare și să o
transpună în obiective pe termen lung, de exemplu, prin aplicarea analizei de scenarii. În acest
context, ține cont în mod corespunzător de riscurile la care este expusă întreprinderea și ia măsurile
adecvate pentru a le controla.
n. Rezistență la stres: dă dovadă de rezistență și poate să obțină o performanță consecventă chiar
și în condiții de tensiune ridicată și în momente de incertitudine.
o. Simțul responsabilității: înțelege interesele interne și externe, le evaluează cu atenție și le
documentează. Are capacitatea de a învăța și își dă seama că acțiunile sale afectează interesele
acționarilor.

p. Prezidarea ședințelor: este capabil să prezideze ședințe în mod eficient și eficace și să creeze
o atmosferă deschisă care să încurajeze pe toată lumea să participe în condiții de egalitate; cunoaște
sarcinile și responsabilitățile altor persoane.

