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6 martie 2020 

 

Informare 

ABE lansează o cerere de exprimare a interesului pentru noul Grup 
al părților interesate din domeniul bancar 

Autoritatea Bancară Europeană (ABE) a lansat astăzi o cerere de exprimare a interesului pentru 
a deveni membru al noului Grup al părților interesate din domeniul bancar, ca urmare a 
procesului de revizuire a autorităților europene de supraveghere care a avut loc în 2019 și a intrat 
în vigoare în ianuarie 2020. 

Mandatul membrilor actuali expiră la 30 iunie 2020. Procedura este deschisă candidaților care 
reprezintă părți interesate din toată Uniunea Europeană. Termenul de depunere a candidaturilor 
este 3 aprilie 2020. 

 
Depunerea candidaturii 
 
Procedura de exprimare a interesului pentru a deveni membru al Grupului părților interesate din 
domeniul bancar este deschisă candidaților care reprezintă părți interesate din toată Uniunea 
Europeană. Termenul de depunere a candidaturilor este 3 aprilie 2020. 
Documentele relevante pentru depunerea cererii sunt disponibile la adresa: 
https://eba.europa.eu/about-us/organisation/banking-stakeholder-group 
 
Candidaturile trebuie însoțite de un CV în format Europass. Candidații sunt invitați să prezinte și o 
scrisoare de intenție, în care să expună clar motivele pentru care candidează, precum și 
principalele contribuții pe care speră să le aducă în viitor la activitatea Grupului părților interesate 
din domeniul bancar. 
 
Procedura de selecție 
 
Detalii despre procedura de selecție se pot găsi în documentul procedurii de selecție. 
 
Decizia finală privind componența Grupului părților interesate din domeniul bancar va fi luată de 
Consiliul de supraveghere al ABE până la jumătatea lunii iunie 2020. Candidații vor fi informați cu 
privire la rezultate până la sfârșitul lunii iunie 2020, iar componența noului Grup al părților 
interesate din domeniul bancar va fi anunțată pe site-ul ABE. 
 
Prima reuniune a noului Grup al părților interesate din domeniul bancar va avea loc la 7 iulie 
2020. 
 

https://eba.europa.eu/about-us/organisation/banking-stakeholder-group
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae
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Context 

Grupul părților interesate din domeniul bancar este constituit în temeiul articolului 37 din 
Regulamentul de instituire a Autorității Bancare Europene, pentru a facilita dialogul și consultarea 
cu părțile interesate în chestiuni legate de activitatea ABE. 

În temeiul articolului 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/20101 de instituire a Autorității europene 
de supraveghere (ABE), autoritatea trebuie să înființeze Grupul părților interesate din domeniul 
bancar în conformitate cu cerințele prevăzute la articolul 37 alineatul (2) din regulament. 

Articolul 37 fost modificat cu efect de la 1 ianuarie 2020. Modificările, care se referă la componența, 
durata mandatului și domeniul de activitate al grupurilor părților interesate, impun ABE să 
reconstituie Grupul părților interesate din domeniul bancar cu o altă componență. 

În conformitate cu amendamentele, Grupul părților interesate din domeniul bancar va avea în 
continuare 30 de membri, distribuiți astfel: 

(i) 13 membri reprezintă, în proporții echilibrate, instituțiile financiare care operează în 
Uniune, dintre care trei membri reprezintă bănci cooperatiste și de economii; 

(ii) 13 membri sunt reprezentanți ai angajaților instituțiilor financiare care operează în 
Uniune, ai consumatorilor, ai utilizatorilor serviciilor bancare și reprezentanți ai IMM-
urilor; și 

(iii) patru membri sunt reprezentanți independenți de vârf din mediul academic. 

 
Grupul părților interesate din domeniul bancar al ABE se întrunește de minimum patru ori pe an la 
sediul ABE și din proprie inițiativă de câte ori este necesar. ABE suportă costurile de cazare și de 
deplasare pentru următoarele categorii de părți interesate: reprezentanți ai consumatorilor, ai 
mediului academic, ai angajaților și ai IMM-urilor, precum și ai utilizatorilor de servicii bancare. 
Fiecare membru al Grupului părților interesate din domeniul bancar al ABE are un mandat de patru 
ani, care poate fi reînnoit o dată. Mai multe informații despre activitățile Grupului părților 
interesate din domeniul bancar se găsesc aici. 

 

 

                                                            
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32010R1093 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010R1093-20140819
http://www.eba.europa.eu/about-us/organisation/banking-stakeholder-group
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010R1093-20140819

