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1. Introducere

1.1.

Introducere pentru prezenta declaratie

Acesta este al treilea an în care Intesa Sanpalo
Bank România emite o declarație nefinanciară
de sine stătătoare care dezvăluie cifre și aspecte
importante legate de impactul economic, social
și de mediu al acesteia.
Dezvăluirile acoperă diverse domenii care
descriu strategiile și activitățile Băncii din punct
de vedere al mediului, social, de personal,
evoluție a domeniilor de activitate, performanță,
respect pentru politicile critice, precum
Anticorupție, mita, drepturile omului, utilizarea
responsabilă a resurselor.
În următoarele capitole sunt evidențiate părțile
interesate ale Companiei, precum și topicurile
materiale identificate pentru Intesa Sanpaolo
Bank România ca fiind relevante pentru anul 2021.
Aceste dezvăluiri sunt însoțite de indicatori care
permit o evaluare concretă și evolutivă a temelor
prezentate, făcându-se referire la metodologie și
limitari.
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1.2.

Scrisoarea CEO-ului

In atentia Stakeholderilor nostri,
2021 a însemnat pentru fiecare dintre noi,
companie, angajați, clienți, comunitate, o
perioadă de mari provocări.
Dar, acum, după aproape doi ani de pandemie,
având în vedere evoluția actuală a soluțiilor
medicale și de business, avem motive să vedem
această perioadă într-o perspectivă mai
optimistă.
Ne obișnuim cu noua realitate și acum este
momentul să ne concentrăm și să apăsăm acele
butoane
care
repornesc
mecanismele
comunității și ale economiei.
Lăsăm în urmă un an de mari sacrificii pentru
toate domeniile și viețile omenesti. Dar, chiar și în
vremurile dificile, Banca noastră și-a demonstrat
angajamentul față de echipă, clienți și parteneri
și sunt recunoscător pentru eforturile tuturor celor
implicați în depășirea unei perioade atât de
dificile.
2021 a pus o presiune suplimentară asupra
economiei, dar sunt bucuros să spun că
mobilizarea noastră a adus creștere în business-ul
companiei. Soluțiile identificate, atât în
accesarea programelor guvernamentale, cât și
în adoptarea de noi tehnologii, au creat
premisele unei bune colaborări între noi și
principalii stakeholderi, generând rezultate bune.
În 2021, Banca a mărit portofoliul, atât pe Retail,
cât și pe Corporate & SME, oferind suport și
asistență într-o perioadă definită de incertitudine
și lipsă de resurse în multe domenii. Mai mult,
Rețeaua de Sucursale a crescut pentru mai multă
accesibilitate, iar produsele și serviciile s-au
apropiat de clienți prin actualizările digitale.
Mă bucur că întreaga echipă a Băncii a trecut cu
bine de valurile de COVID, o confirmare că
măsurile de protecție puse în aplicare încă din
primele zile de pandemie, din ce în ce mai
complexe pe măsură ce criza a evoluat, au dat
roade.

despre reciclare sau despre educație și am făcut
un progres important în adoptarea procedurilor si
proceselor din zona ESG.
Pentru toată evoluția, implicarea și capacitatea
de a obține tot ce este mai bun din acest an dificil,
aș dori să le mulțumesc tuturor colegilor mei.
Împreună am reușit să realizăm multe lucruri, iar
cea mai importanta este capacitatea de a lucra
ca o echipă rezistentă și dedicată, chiar și în
condiții atât de dificile.
Este important ca această perioadă a creat
sinergii și moduri de lucru importante care au
reunit responsabilitatea, angajamentul, o utilizare
mai atentă a resurselor și grija continuă pentru
dezvoltarea echipei.
Pentru toate acestea și planurile de viitor, profit de
ocazie să le mulțumesc tuturor celor cu care am
depășit 2021 cu rezultate bune.
Dan Sandu
Director executiv
INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA

Chiar dacă contextul a fost unul dificil, am depus
eforturi pentru a continua activitățile cu impact în
zona de mediu, fie că vorbim despre mediu,
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1. 2. Profilul companiei si relatia cu Grupul Intesa Sanpaolo
2. up
3.

Company Profile and Relationship with ISP Group

2.1.

Informatii generale despre companie

Intesa Sanpaolo Group
Grupul Intesa Sanpaolo este unul dintre cele mai
importante grupuri bancare din Europa, cu o
capitalizare bursieră de 41,5 miliarde de euro,
care se angajează să susțină economia în țările în
care își desfășoară activitatea, în special în Italia,
unde depune eforturi să devină un model
exemplar în ceea ce privește sustenabilitatea și
responsabilitatea socială și culturală.
Intesa Sanpaolo este lider de piață în Italia în
toate sectoarele operaționale (retail, corporate și
managementul patrimoniului). Grupul furnizează
serviciile sale unui număr de 14,7 milioane de
clienți printr-o rețea de aproximativ 5.300 de
sucursale în toată țara, cu o cotă de piață de cel
puțin 12% în majoritatea regiunilor.
Intesa Sanpaolo are o prezență internațională
strategică, cu aproximativ 1.000 de sucursale și
7,1 milioane de clienți, inclusiv bănci subsidiare
care operează în sectorul bancar comercial în 12
țări din Europa Centrală/de Est și din Orientul
Mijlociu și Africa de Nord. De asemenea, are o
rețea internațională specializată în furnizarea de
asistență clienților corporativi din 26 de țări, în
special Orientul Mijlociu și Africa de Nord, și în țări
în care afacerile italiene sunt deosebit de active,
cum ar fi Statele Unite, Brazilia, Rusia, China și India.
Intesa Sanpaolo Bank Romania
Intesa Sanpaolo Bank Romania face parte din
Divizia Internationala bancilor Subsidiare ale
Grupului Intesa Sanpaolo.
Intesa Sanpaolo Bank este operațională în țara
noastră incepand cu1997, sub diferite denumiri;
din 14 ianuarie 2008 operează sub denumirea de
„Banca Comercială Intesa Sanpalo Bank
România S.A.”.
Ocupând locul 15 în Sistemul Bancar Românesc,
cu o cotă de piață de 1,13% (T3 2021), Banca
operează cu o rețea de 34 de sucursale, în
principalele orașe ale tării, având ca principale
segmente de activitate: Corporate, Retail, IMMuri și Small Business și deserveste 63.397 clienți.

Sediul central al Intesa Sanpalo Bank Romania
este situat intr-unul dintre cele mai importante
centre de afaceri ale Capitalei.
Sediu central
4-8 Nicolae Titulescu Av.
Clădirea America House, etajul 6, sector 1,
Bucureşti
headoffice@intesasanpaolo.ro
Strategie
În 2021, Banca s-a concentrat pe relansarea
segmentului Retail, continuând și dezvoltarea
relației cu toate tipurile de persoane juridice.
Acțiunile cheie ale strategiei Băncii sunt:
▪ Avansarea proceselor de transformare
digitala în timp ce se revizuiește rolul rețelei
fizice, prin adoptarea de noi tehnologii care
să ușureze procesele și să definească noi roluri
pentru angajații rețelei de sucursale în relația
cu clienții, făcând întregul flux mai eficient
▪ Creșterea veniturilor într-un mediu foarte
competitiv, îmbunătățind în același timp
contribuția bazată pe taxe printr-o propunere
mai cuprinzătoare pentru clienți și costuri mai
bune pentru produse și servicii

5

▪

▪

▪
▪

▪

▪

Îmbunătățirea vânzării încrucișate de produse
prin scheme dezvoltate prin adaptarea la
piață și comportamentul clienților
Îmbunătățirea capacitatii de stabilire a
costurilor printr-un proces de vânzare
îmbunătățit
Îmbunătățirea costurilor, în special prin
revizuirea proceselor
Îmbunătățirea calității finantarii printr-o
înțelegere mai concentrată a pieței și
includerea know-how-ului în propunerea
clienților
Oferirea de suport clienților noștri afectați de
pandemia COVID-19 pentru a diminua
efectul negativ asupra portofoliului nostru
Concentrarea
pe
implementarea
programelor guvernamentale pentru a susține
mediul economic afectat de pandemie

Guvernanta
Activitatea si organizarea Intesa Sanpalo Bank
Romania se bazeaza pe legislatia romana. Intesa
Sanpaolo Bank România dispune de un sistem de
management mononivel, a cărui administrare se
face de către Consiliul de Administrație, ai cărui
membri sunt numiți de Adunarea Acționarilor,
îndeplinind toate actele necesare și utile pentru
realizarea obiectului de activitate al Bancii, cu
excepția celor rezervate prin lege Adunării
Generale a Acționarilor. Consiliul de Administrație
a delegat conducerea de zi cu zi a Băncii mai
multor directori, numindu-l pe unul dintre ei în
funcția de Director General, directorii fiind
organizați într-un Comitet de Management.
Responsabilitățile sistemului de control intern revin
Comitetului de Audit și Risc, care este un comitet
permanent înființat de Consiliul de Administrație
al Băncii, ai cărui membri sunt numiți dintre
directori de către Consiliul de Administrație.
Comitetul are funcțiile de consiliere și sprijinire a
Consiliului de Administrație al Băncii, în special în
ceea ce privește evaluarea periodică a
adecvării și eficacității sistemului general de
control intern, precum și monitorizarea eficientă a
riscurilor și cadrul general de management. .
Componența celui mai înalt organ de conducere
Comitetul de Management
Danut Leonard Sandu - Director General - CEO
(CM Presedinte)

Andrea De Michelis - prim director general
adjunct
Simone Ieri - Director General Adjunct - CFO
Dan Octavian Grigoriu - Director General Adjunct
- Sef Divizie Retail
Bogdan Ion Patranoiu - Director General Adjunct
- Sef Divizie Corporate & SME
Marko Kozelj - Director General Adjunct - CCO
Consiliu de Administratie
Ignacio Jaquotot - președinte
Giovanni Bergamini - Vicepreședinte
Alexandru Ene - membru
Stefano Cozzi - membru
Lorella Giovanelli - membru
Danut Leonard Sandu - membru executiv Andrea
De Michelis - membru executiv
Comitetul de Audit și Risc
Giovanni Bergamini - Președinte
Alexandru Ene - membru
Lorella Giovanelli – membru
Misiune, viziune, valori
Misiunea Băncii noastre reprezintă o strategie de
creștere care vizează crearea de valori solide și
durabile din punct de vedere economic și
financiar, social și de mediu, construite pe
încrederea tuturor părților interesate.
Viziunea Băncii este clară, construită cu unitate
pentru Grupul Intesa Sanpaolo Bank. Aceasta
este inclusă în Codul de Etică adoptat la nivelul
tuturor subsidiarelor și evidențiază cu obiectivitate
modul în care este percepută afacerea.
Valorile Băncii sunt clar definite și cuprinzătoare
pentru mediul în care își desfășoară activitatea,
asigurându-se că modul în care Societatea își
desfășoară activitățile este cât mai protector,
echitabil și oferă posibilitatea de dezvoltare
părților interesate.
Integritate
Ne
urmarim
obiectivele
cu
onestitate,
corectitudine si responsabilitate, cu respectarea
deplina a regulilor si eticii profesionale si in baza
acordurilor semnate
Excelenta
Ne-am stabilit ca obiectiv sa devenim din ce in ce
mai buni, sa fim vizionari, sa anticipam provocarile
pietei si sa incurajam inovarea, atat prin
recunoasterea, cat si prin rasplatirea meritelor.
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Transparenta
Ne-am angajat sa facem din transparenta baza
actiunilor, promovarii si contractelor desfasurate,
pentru a permite tuturor partilor interesate sa ia
decizii independente si informate
Respect pentru calitatile specifice
Intentia noastra este sa combinam operatiuni pe
scara larga cu radacini locale profunde si sa fim
o banca cu o viziune larga, insa, fara a pierde din
vedere indivizii
Egalitate
Ne-am angajat sa eliminam toate formele de
discriminare din conduita noastra si sa respectam
diferentele de gen, varsta, origine etnica, religie,
convingeri politice si sindicale, orientare si
identitate sexuala, limba sau dizabilitate.
Valorile individului
Valoarea fiecarei persoane este un ghid pentru
modulul nostru de operare: folosim ascultarea si
dialogul ca instrumente pentru a ne imbunatati
continuu relatiile cu toti stakeholderii nostri
Responsabilitatea in utilizarea resurselor
Ne propunem sa utilizam cu atentie toate
resursele, promovand un comportament bazat
pe optimizarea resurselor si consumul responsabil
acordand prioritate alegerilor care iau in
considerare sustenabilitatea.
Riscuri și oportunități
Piața românească se Numara printre cele cu cea
mai rapidă creștere din zona CEE și are un nivel
scăzut de incluziune financiară și intermediere,
arătând, prin urmare, un potențial ridicat de
creștere în sectorul bancar. De asemenea, nivelul
veniturilor este în creștere mai ales în orașele mai
mari.
Intesa Sanpaolo Bank Romania este a 15-a
banca luand in considerare total active de pe
piata romaneasca, in timp ce consolidarea in
sistemul bancar va crea jucatori mai puternici.
Etica și Integritatea
Intesa Sanpalo Bank România consideră că
reputația sa reprezintă unul dintre cele mai
importante active, prin urmare, standardele sunt
cel puțin aliniate la cerințele legii și
reglementărilor, precum și la toate principiile și
cerințele ghidurilor și reglementărilor interne ale
Grupului Intesa Sanpaolo.
Principiile noastre de conduită sunt încorporate în
Codul Etic și în Codul de conduită și stabilesc o
anumită conduită corporativă care ne conduce

„Lucrăm pentru a oferi clienților noștri servicii
bancare și financiare de calitate și pentru a
activa modalități de promovare a dezvoltării
în toate domeniile în care activăm.
Conștienți de valoarea activităților noastre în
Italia și în străinătate, promovăm un stil de
creștere care se concentrează pe rezultate
durabile și pe crearea unui proces bazat pe
încrederea care derivă din satisfacția
clienților și acționarilor, un sentiment de
apartenență din partea angajaților noștri. și
monitorizarea atentă a nevoilor comunității și
ale zonei locale.
Concurăm pe piață cu simțul fair-play-ului și
suntem gata să cooperăm cu alte entități
economice, atât private, cât și publice, ori de
câte ori este necesar pentru a consolida
capacitatea generală de creștere a
economiilor țărilor în care activăm.
Ne
asumăm
responsabilitatea
pentru
gestionarea prudentă a economiilor, ne
angajăm să extindem accesul la credit și la
instrumente financiare pentru toată lumea și
susținem dezvoltarea durabilă a sistemului
antreprenorial, conștienți că deciziile noastre
au un impact semnificativ, direct și indirect,
asupra mediului natural și asupra comunității.
. Dorim să contribuim la bunăstarea (nu doar
materială) a ambelor prin sprijinirea și
implementarea inițiativelor și proiectelor
culturale pentru binele comun.”
(extras din Codul Etic)

în acțiunile noastre de zi cu zi; principiile sunt
prezentate angajaților încă din primele zile de la
angajare și sunt consolidate prin acțiuni de
Comunicare Internă și traininguri.
Codul Etic este disponibil pe website-ul Băncii.
Orice încălcare a Codului Etic poate fi semnalată
o
adresa
de
e-mail
dedicată
cod.etic@intesasanpaolo.ro indicată în Cod și
disponibilă în secțiunea de sustenabilitate a
Băncii. Banca urmează procedura Grupului de
gestionare a rapoartelor de nerespectare a
principiilor și/sau comportamentelor Codului Etic,
unde este definit fluxul de investigație și toți actorii
responsabili implicați.
Codul
Etic
atribuie
Delegatului
CSR
responsabilitatea investigației și a răspunsului la
sesizările de nerespectare, în strânsă colaborare
cu Societatea-mamă. Delegatul CSR raporteaza
orice alerte primite cu privire la nerespectarea
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Codului Etic Directorului General, Comitetului de
Management, Comitetului de Audit si Unitatii
dedicate a Grupului, la fiecare 6 luni.
În 2021, nu au fost primite reclamații privind Codul
Etic.
Integritatea și lupta împotriva corupției reprezintă
un aspect de o importanță covarsitoare pentru
Bancă.
Banca apreciaza ca fiind de importanta capital
combaterea corupției. Guvernanta în cadrul
Băncii are în vedere mai multe politici și proceduri,
inclusiv:
▪ Politici și proceduri Anti-corupție dedicate
În 2021, au existat verificări continue privind
consecvența reglementărilor interne cu principiile
generale stabilite de Grup și regulamentul local,
cu scopul de a obține alinierea necesară. În
special, au fost actualizate Procedura de Achiziții
prin revizuirea procesului pentru evaluarea
furnizorilor, au fost revizuite Regulile privind
Donațiile, Regulile privind Cadourile și cheltuielile
de protocol, precum și Procedura privind
Controalele de Conformitate de nivel 2 incluzând
controale adiționale anti-corupție. În 2021,
Politica Anti-corupție a Băncii a fost revizuită și
actualizată pentru a respecta Orientarea Anticorupție a Grupului ISP.
▪ Politici și proceduri dedicate conflictelor de
interese.
În 2021, au avut loc verificări continue asupra
coerenței reglementărilor interne cu principiile
generale stabilite în Ghidul Grupului și
reglementările locale, în scopul atingerii alinierii
necesare. În special, a fost actualizată Politica de
Conflict de Interese a Intesa Sanpaolo Bank
România conform Regulilor Grupului de
Management al Conflictelor de Interese ISP și au
fost efectuate activități de verificare continuă
pentru a asigura cerințele în ceea ce privește
evitarea conflictelor de interese, potrivit
recomandărilor și cerințelor de reglementare ale
Băncii Naționale a României.
▪ Alte
domenii
cheie
de
guvernanță
corporativă responsabilă pun în principal
accentul pe lupta împotriva spălării de bani și
lupta
împotriva
finanțării
terorismului,
managementul riscurilor, auditul intern,
protecția datelor, protecția consumatorilor,
toate
supravegheate
de
către
departamentele responsabile.
▪ In cursul anului 2021 Banca a revizuit și
actualizat Norma Intesa Sanpaolo Bank

▪

▪

România Know Your Customer în scopul
prevenirii și sancționării spălării banilor,
precum și pentru stabilirea unor măsuri de
prevenire și combatere a finanțării terorismului,
Reguli de gestionare a Embargourilor,
Procedura pentru aplicarea sancțiunilor
internaționale pentru blocarea fondurilor și
gestionarea embargourilor.
Banca are în vigoare și aplică în mod
consecvent reguli de protecție a datelor,
cum ar fi Politica de protecție a datelor cu
caracter personal, Procedura de exercitare a
drepturilor persoanelor în ceea ce privește
protecția
datelor,
Procedura
de
confidențialitate prin proiectare, Procedura
de ștergere a datelor, precum și un
responsabil cu protecția datelor (DPO).
Banca a instituit și aplică reguli de protecție a
consumatorilor în conformitate cu legile
naționale aplicabile și cu regulamentele
grupului ISP. În acest sens, întrucât Banca
aplică principiile și fluxurile incluse în Politica
de protecție a consumatorilor, Procedura de
gestionare a reclamațiilor clienților. În cursul
anului 2021, Banca a actualizat Procedura
privind Controlul de Conformitate de Nivelul 2
prin includerea controalelor suplimentare
privind protecția consumatorilor și activitățile
de asigurare au fost efectuate în consecință.

Conflict de interese
Conflictul de interese apare atunci când există o
situație sau o împrejurare în care interesul
personal direct sau indirect al angajaților sau al
membrilor Consiliului de Administrație, al
membrilor Comitetului de conducere, al
deținătorilor de funcții cheie este contrar
interesului Băncii, astfel încât afectează sau ar
putea afecta independența și imparțialitatea
acestora în luarea deciziilor sau în îndeplinirea în
timp util și obiectiv a obligațiilor lor în detrimentul
intereselor Băncii sau ale Grupului.
Zonele de potențial conflict de interese sunt
variate, astfel încât următoarea listă nu este
exhaustivă:
- interese economice
- relații personale sau profesionale cu persoane
care au participații calificate în cadrul instituției
de credit, cu personalul instituției de credit sau al
entităților care intră în sfera consolidării
prudențiale, cum ar fi, de exemplu, relațiile de
familie;
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- alte posturi in ultimii 5 ani inainte de angajare
- relații personale sau profesionale cu părțile
interesate externe relevanți
- influență politică sau relații politice
primirea și/sau furnizarea de cadouri valoroase
de către oricare dintre membrii Consiliului de
Administrație, membrii comitetului de conducere,
deținătorii de funcții cheie și angajații sau alte
forme de beneficii de valoare semnificativă.
În ceea ce privește gestionarea potențialului
conflict de interese, există un grup de lucru definit
la nivelul Băncii care analizează toate cazurile și
își oferă opinia. Pe baza avizului grupului de lucru,
Banca eliberează autorizație specifică astfel: în
cazul în care nu a fost identificat niciun conflict,
avizul grupului de lucru este suficientă; în cazul în
care a fost identificat un potențial conflict de
interese, este necesară aprobarea Comitetului
de Management.
Toate cazurile potențiale de conflict de interese și
activitățile în afara serviciului sunt monitorizate de
către Departamentul de Conformitate și AML prin
instrumente specifice de ticketing care permit o
gestionare adecvată a acestor cazuri.
Consiliul de Administrație are următoarele
responsabilități:
▪ aprobă și supraveghează implementarea și
menținerea politicilor eficiente pentru
identificarea, evaluarea, managementul și
atenuarea sau prevenirea conflictelor de
interese actuale și potențiale
▪ analizează solicitările Membrilor Consiliului de
Administrație și ale Membrilor Comitetului de
Management referitoare la activitățile și
funcțiile în neregulă, indiferent de un posibil
conflict de interese sau nu, și acordă
autorizații inclusiv măsuri pentru atenuarea
riscurilor, dacă este cazul
▪ analizează rapoartele de monitorizare
prezentate de Departamentul Resurse
Umane & Organizare.
Comitetul de Audit și Risc analizează rapoartele
anuale prezentate de către Departamentul Audit
Intern / Departamentul Compliance & AML cu
privire la situația generală, conflictele de interese
înregistrate și măsurile luate, precum și cu privire
la
monitorizarea
efectuată
de
către
Departamentul de Management al Riscului și de
Departamentul Conformitate & AML.

Comitetul de Management are următoarele
responsabilități:
▪ analizează cererile aferente activităților și
posturilor neocupate pentru care grupul de
lucru nu a ajuns la o opinie unanimă și acordă
autorizație inclusiv măsuri de atenuare a
riscurilor, dacă este cazul
▪ analizează solicitările Deținătorilor de Funcție
Cheie aferente activităților și posturilor în
afara Muncii, independent de un posibil
conflict de interese sau nu, și acordă
autorizații inclusiv măsuri de atenuare a
riscurilor dacă este cazul
▪ analizează rapoartele anuale prezentate de
Departamentul Audit Intern / Departamentul
Compliance & AML cu privire la situația
generală, conflictele de interese înregistrate și
măsurile luate, precum și asupra monitorizării
efectuate de către Departamentul de
Management al Riscurilor și Departamentul
Compliance & AML.
Departamentul Resurse Umane și Organizare are
următoarele responsabilități:
▪ colectează declarațiile privind posibilele
conflicte de interese de la candidați, înainte
de angajare și/sau pe parcursul angajării sau
mandatului
▪ solicita Consiliului de Administrație, Membrilor
Comitetului de Management, Deținătorilor de
Funcții Cheie și angajaților, după ce au acces
la aplicațiile Băncii, să încarce declarația în
instrumentul dedicat de monitorizare și
urmărire IT
▪ analizează solicitările și emite avizul aferent
activităților și posturilor în afara muncii
▪ se asigură că grupul de lucru analizează
solicitarea și își emite avizul cu privire la
activitățile și posturile în afara muncii, operativ
și în cazul în care nu poate ajunge la o
concluzie
unanimă,
prezintă
situația
Comitetului de conducere pentru o decizie
finală
▪ prezintă
cererea
Comitetului
de
Management pentru Deținătorii de Funcții
Cheie și Consiliului de Administrație pentru
Membrii Comitetului de Management și/sau
Consiliului de Administrație, independent de
un eventual conflict de interese sau nu
▪ comunică decizia privind activitățile și pozițiile
în
neregulă
membrilor
Consiliului
de
Administrație, membrilor Comitetului de
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conducere, titularilor de funcții cheie și
angajaților
▪ verifică anual, impreuna cu Membrii
Consiliului
de
Administrație,
Membrii
Comitetului de Management, Deținătorii de
Funcții Cheie și angajații, dacă informațiile
existente din aplicația IT dedicată sunt
corecte
▪ se asigură că schimbările organizatorice care
implică transferuri de angajați în cadrul Băncii
nu conduc la situații de conflict de interese
▪ analizează informaţiile transmise de angajaţi
despre relaţiile aflate în curs de stabilire, iar
împreună cu superiorii ierarhici încearcă să
găsească acţiuni de atenuare, dacă este
cazul
▪ pregătește împreună cu Departamentul
Compliance & AML materialele de instruire și
organizează traininguri pentru a asigura
difuzarea Politicii privind conflictul de interese
▪ colectează informațiile primite cu privire la
relații și pregătește situația de monitorizare
pentru a fi prezentată Consiliului de
Administrație.
Departamentul de Conformitate și AML are
următoarele responsabilități:
▪ analizează solicitările și emite o opinie legată
de activități și posturi în afara muncii
▪ analizează alte tipuri de solicitări/informații de
la angajați/alte structuri din cadrul Băncii cu
privire la respectarea prezentei Politici și
evitarea situațiilor care pot genera conflicte
de interese și emite o opinie de conformitate
▪ include în Planul Anual de Testare verificări în
vederea identificării situațiilor de conflict de
interese reale sau potențiale și informează
aspectele de neconformitate constatate
către Departamentul Audit Intern, Comitetul
de Audit și Risc, Comitetul de Management și
Consiliul de Administrație
▪ evaluează
și
analizează
gradul
de
completitudine al declarațiilor angajaților din
aplicația dedicată și raportează rezultatele
Consiliului de Administrație în rapoartele
periodice sau imediat în situații considerate a
avea un impact semnificativ asupra reputației
sau un risc ridicat de conformitate
▪ acordă suport/consultanță structurilor de
conducere/sediului
central
și
unităților
teritoriale ale Băncii în ceea ce privește
evitarea conflictelor de interese

efectuează activităţi de monitorizare în
vederea
identificării
posibilelor
situaţii
conflictuale de interese reale sau posibile.
Departamentul Juridic analizează solicitările și
emite avizul aferent activităților și posturilor în
afara muncii.
Departamentul Credite analizează cererile și
emite avizul aferent activităților și posturilor în
afara muncii.
Departamentul de Management al Riscurilor
evaluează riscul de conflicte de interese pentru
situațiile în care conflictele de interese
declarate/identificate implică și riscul operațional
potențial sau actual.
Departamentul
de
Audit
Intern
verifică
conformitatea cu Politica de gestionare a
conflictelor de interese și informează anual, până
la sfârșitul primului trimestru al anului următor,
Consiliul de Administrație și Comitetul de Audit și
Risc cu privire la situația generală a conflictelor de
interese înregistrate și măsurile luate, precum și
asupra monitorizării desfășurate de către
Departamentele de Management al Riscului și
Compliance & AML, în acest demers.
▪

2.2. Guvernanta ESG
În 2021, Banca a adoptat cadrul de guvernanță
ESG pentru subsidiarele internaționale. Primul pas
a fost numirea unui manager ESG identificat în
rolul Primului Director General Adjunct. De
asemenea, în cursul anului a fost creată o comisie
dedicată și operativă pe zona ESG/Comitetul de
Coordonare, cu scop decizional, care implică
următoarele structuri:
Membri permanenti
Primul director general adjunct – Manager ESG
(Președinte)
Șef Divizie Corporate
Șef Divizie Retail
Șef Departament HR și organizare
Șef Logistică
Șef Management Risc
Invitați permanenți
Chief Financial Officer
Chief Operating Officer
Chief Credit Officer
Șef de Organizare (PMO al activităților ESG)
Comunicare Internă & CSR (secretar de ședință).
În 2021 au avut loc trei ședințe lunare.
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În raportarea privind sustenabilitatea este
implicat și Risk Management Department –
Enterprise, Market & Financial Risk, cu
următoarele sarcini:
▪ Să gestioneze riscurile ESG (de mediu, sociale,
de guvernanță) ale băncilor pe baza
reglementărilor actuale și a Regulilor Grupului;
▪ Să evalueze profilurile de risc ESG și
reputațional ale produselor/tranzacțiilor, cu
sprijinul celorlalte funcții de control și structuri
de afaceri;
Mai mult, în cadrul Structurii de risc a fost pusă în
aplicare, în 2020, evaluarea riscurilor ESG.

2.3. Relația organizației cu ISP
Intesa Sanpaolo Bank face parte din Divizia
Internationala a Bancilor Sunsidiare din cadrul
Grupului Intesa Sanpaolo, cu actionariatul
mentionat mai jos.
Actionariat
INTESA SANPAOLO S.p.A.
INTESA SANPAOLO HOLDING
INTERNATIONAL S.A.

99,73%

0,27%

Și Chief Operating Officer, având ca atribuții:
▪ Să asigure protecția mediului în raport cu
cerințele locale și ale Grupului și să
supravegheze performanța de mediu a
organizației, elaborând, implementând și
monitorizând strategii de mediu care
promovează dezvoltarea durabilă.

3. Limitarile raportarii
3.1 Contextul în care se face raportarea
Prezenta Declarație reprezintă al treilea exercițiu de acest gen pentru Bancă, în raportarea celor mai
relevante aspecte din punct de vedere al indicatorilor nefinanciari.
Acest document reprezintă obligația Băncii de raportare transparentă și implicare în elaborarea strategiilor,
acțiunilor și alocarea de fonduri pentru susținerea problemelor materiale.
Intesa Sanpaolo Bank România a emis această Declarație obligatorie conformă cu normativul legislației
naționale: Ordinul Băncii Naționale a României nr. 7/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului
Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 și Ordinul Ministerului Finanțelor Publice 3456/2018. Conform acestei
legislații în vigoare pentru anul 2021 și anii anterior, toate instituțiile care depășesc 500 de angajați sunt
obligate prin lege să raporteze datele nefinanciare, împreună cu Declarația financiară.
În plus, prezenta Declarație este conformă cu Directiva UE 2014/95 care impune anumitor companii mari
să dezvăluie informații despre modul în care operează și gestionează provocările sociale și de mediu.
3.2 Limitări spațiale și temporale
Elaborarea Declarației Nefinanciare 2021 este rezultatul angajării tuturor structurilor Băncii, cu coordonarea
structurii CSR, respectând îndrumările structurii de sustenabilitate a Grupului.
Declarația este publicată anual, începând cu anul 2019, făcând astfel posibilă înțelegerea unei evoluții
clare a acțiunilor de sustenabilitate și a impactului pentru Intesa Sanpaolo Bank România.
Pentru a asigura comparabilitatea cu anul precedent, această Declarație prezintă atât datele referitoare
la anul 2020, cât și la 2021.
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4. Metodologia utilizată pentru raportare
4.1 Abordare metodologică
Declarația Nefinanciară 2021 a fost întocmită în conformitate cu legislația menționată mai sus și cerințele
implicate.
Declarația este întocmită pe baza solicitărilor Grupului Intesa Sanpaolo, respectând acuratețea
informațiilor găsite în Declarația Consolidată Nefinanciară relevantă pentru instituția din țara noastră.
Prezentul document este supus auditului de către Ernst & Young, filiala din România.
4.2 Standard de referință
Cerintele in vigoare sunt conforme cu Ordinul nr. 7/2016 al Bancii Nationale a Romaniei care mentioneaza
urmatoarele :
"226^1. (1) Entităţile de interes public care, la data bilanţului, depăşesc criteriul de a avea un
număr mediu de 500 de angajaţi în cursul exerciţiului financiar includ în raportul administratorilor
o declaraţie nefinanciară care conţine informaţii, în măsura în care acestea sunt necesare pentru
înţelegerea dezvoltării, performanţei şi poziţiei entităţii şi a impactului activităţii sale, privind cel
puţin aspectele de mediu, sociale şi de personal, respectarea drepturilor omului şi combaterea
corupţiei şi a dării de mită, inclusiv:
a) o descriere succintă a modelului de afaceri al entităţii;
b) o descriere a politicilor adoptate de entitate în legătură cu aceste aspecte, inclusiv a
procedurilor de diligenţă necesară aplicate;
c) rezultatele politicilor respective;
d) principalele riscuri legate de aceste aspecte care decurg din operaţiunile entităţii, inclusiv,
atunci când este relevant şi proporţional, relaţiile sale de afaceri, produsele sau serviciile sale care
ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective şi modul în care entitatea
gestionează riscurile respective;
e) indicatori-cheie de performanţă nefinanciară relevanţi pentru activitatea specifică a entităţii."

5. Contextul sustenabilitatii, procesul de implicare a părților
interesate/stakeholder și analiza materialității; EVALUAREA RISCURILOR
5.1 Contextul sustenabilității
Declanșarea epidemiei de COVID-19 a mobilizat un număr impresionant de companii din România, care
au reacționat rapid la sprijinul autorităților și au ajutat în diverse moduri sistemul public de sănătate din
România. Criza COVID-19 a avut un impact puternic asupra activității companiilor din sectorul privat,
generând multe schimbări în strategia comunicare, lanțuri de aprovizionare, siguranța și sănătatea
angajaților și altele.
Autoritățile române își propun să creeze un sistem de raportare de sustenabilitate care să oblige
companiile să prezinte public, în fiecare an, informații despre practicile privind mediul, societatea și
politicile de personal, despre practicile în domeniul respectării drepturilor omului, dar și despre măsurile pe
care le au luat pentru a preveni corupția și mita.
De la an de an, Intesa Sanpaolo Bank Romania depune eforturi să integreze actiuni mai sustenabile in
cultura corporativa, incercand sa le transpuna in operatiuni, produse si servicii.
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Avand sprijinul continuu al Companiei Mama, o Banca de referinta in ceea ce priveste sustenabilatea in
afaceri, Intesa Sanpaolo Bank Romania isi propune să îmbunătățeasca an de an relația cu principalele
părți interesate: angajați, clienți, furnizori, mediu și comunitate.
În 2021, eforturile Bancii în materie de sustenabilitate s-au concentrat pe:
▪ Diversificarea ofertei adresate companiilor pentru a acoperi mai bine nevoile segmentului afectat de
pandemia COVID-19
▪ Implementarea tuturor măsurilor de siguranță pentru a proteja clienții și angajații și pentru a preveni
orice contagiune în sediul Băncii
▪ Continuitatea afacerii în condiții de siguranță care implică modernizarea tehnologiei, adaptarea
fluxului de lucru, programul de lucru, contractele de lucru de la distanta
▪ Implementarea de noi măsuri privind protecţia mediului şi energie
▪ Introducerea principiilor ESG (de mediu, social și guvernanță) ca pilon principal atât în activitatea
curentă, cât și în cea de creditare a Băncii
▪ Stabilirea unui nou model de guvernanță ESG în coerență cu strategia definită de Divizia băncilor
Subsidiare Internaționale.
5.2. Părți interesate și topicuri materiale
Menținerea unui dialog benefic continuu cu principalele părți interesate reprezintă esența dezvoltării
noastre operaționale și umane.
Mai jos sunt prezentate categoriile de părți interesate, identificarea părților interesate pe categorie și
activitățile de implicare identificate pentru 2021.
CATEGORII
STAKEHOLDERI
Clienti

STAKEHOLDERi

ACTIVITATI DE IMPLICARE

Clienti Retail

▪

Clienti Corporate

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Comunitate

Mediu

Autoritati nationale
de reglementare
Institutii publice
Media
Asocieri pe teme de
mediu
Generatii viitoare

▪
▪
▪
▪
▪

Desfășurarea activității bancare în deplină conformitate cu
regulile și principiile echității în afaceri
Guvernanta responsabilă, solidă și durabilă
Atenție la calitatea serviciilor, relația cu clienții și satisfacție
Integrarea factorilor ESG în managementul afacerilor
Promovarea unui model economic circular cu emisii reduse
de carbon
Dezvoltarea talentului
Dezvoltarea competențelor interne, planuri periodice de
pregătire
Sisteme de evaluare și stimulare
Managementul diversităţii şi incluziunea
Măsuri de protecție a forței de muncă menite să permită
actualizarea și conversia competențelor pentru o valoare
adăugată mai mare
Managementul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă conform
celor mai avansate standarde naţionale.
Planuri de flexibilitate, inclusiv lucru de la distanta, pentru a
îmbunătăți productivitatea și bunăstarea oamenilor
Continuitatea afacerii și gestionarea pandemiei COVID-19
Comunicarea, transparența și accesibilitatea raportării
non-financiare
Sprijin pentru organizațiile non-profit prin Fondul de Caritate
al Grupului
Implicarea în practici mai ecologice și tranziția către un
model de economie circulară cu emisii scăzute
Politicile de excludere adoptate de Intesa Sanpaolo cu
privire la sectoarele controversate
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Angajati

Angajatii
Sanpaolo
Romania

Intesa
Bank

▪
▪
▪
▪
▪

Reprezentantul
angajatilor

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Furnizori

Furnizori mari
Furnizori mici
Parteneri comerciali
Subfurnizori

▪
▪
▪

Diseminarea și cunoașterea bunelor practici deja existente
Protecţia muncii
Acțiuni implementate pentru pandemia COVID-19
Sănătatea și siguranța angajaților Grupului, inclusiv în raport
cu contextul legat de pandemia COVID-19
Bunăstarea angajaților (flexibilitate și echilibru între viața
profesională și viața privată, relația cu colegii și managerii)
Managementul lucrului de la distanta
Digitalizarea progresivă a proceselor bancare
Politicile de bunăstare adoptate de Intesa Sanpaolo
Integritate în conduita corporativă
Comunicarea, transparența și accesibilitatea dezvăluirii
non-financiare
Managementul situației de urgență COVID-19, cu referire în
special la acțiunile întreprinse în vederea salvării sănătății și
securității angajaților, în birouri și sucursale
Managementul resurselor umane și protecția ocupării forței
de muncă, inclusiv ținând cont de schimbările
organizaționale intervenite în cursul anului
Beneficiile angajaților
Marea majoritate a furnizorilor sunt locali pentru a susține
economia națională
Respectarea deplină a regulilor și principiilor corectitudinii
în procesul de achiziție

5.3. Topicuri materiale
Raportarea non-financiară se concentrează asupra aspectelor cheie care reflectă impacturile, pozitive
sau negative, generate de activitatea Băncii în domeniile economic, social și de mediu, care pot influența
sau afecta percepția pe care părțile interesate o au asupra Intesa Sanpalo Bank România. Pentru anul
2021, Banca noastră face referire la subiectele materiale incluse în Declarația Nefinanciară Consolidată,
pentru a raporta într-o manieră mai coerentă, mai structurată și mai aliniată.
Rezultatele analizei de materialitate sunt reprezentate grafic folosind un sistem de coordonate carteziene
cunoscut sub numele de Matricea de materialitate.
Subiectele materiale identificate sunt reprezentate grafic și detaliate mai jos.
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10

I
M
P
A
C
T

9
8
7

Integritate în
conduita
corporativă

I
N

6
5

Retenția, îmbunătățirea, diversitatea și
incluziunea angajatilor

S
T
R
A
T
E
G
I
E

4
3
2
1

Calitatea serviciilor și
satisfacția clienților

Inovare
și transformare digitală

Sănătatea & siguranța și
bunăstarea angajatilor

Tranziția către o economie sustenabila,
verde și circulară

Protecţia muncii
Impacturi directe
asupra mediului
RELEVANTA PENTRU STAKEHOLDERI

0
0

1

2

3

4

5

6

TOPIC MATERIAL
OBIECTIVE
▪
Integritate în conduita
▪
Prevenirea corupţiei
corporativă
▪
Managementul
riscului de
conformitate și de
protectie a datelor
▪
Lupta împotriva
crimei organizate
▪

Calitatea serviciilor și
satisfacția clienților

▪

▪

▪

▪

Retenția,
îmbunătățirea,
diversitatea și
incluziunea
angajatilor
Inovare
și transformare
digitală

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪

Sănătatea & siguranța
și bunăstarea
angajatilor (wellbeing)

▪

Protecţia muncii

▪
▪

▪

Proximitate față de client
și eficientizarea
operațională
Inovare de produs și
modele de servicii
Risc IT
Atragerea de talente
Investiţii în formare
Managementul
diversităţii şi incluziunii
Îmbunătățirea esurselor
umane
Managementul
riscului
de
conformitate
și
protectie a datelor
Calitatea serviciilor
Confidențialitate
Risc IT
Diversificarea pieţei şi
serviciilor
Echilibrul dintre muncă și
viața privată și
flexibilitate
Managementul sănătăţii
angajaţilor şi riscuri de
siguranță
Angajare
Riscuri in Dreptul muncii

7

8

9

10

OBIECTIVE NATIONALE SI INTERNATIONALE
▪• Răspândirea crimei organizate
▪
Stimularea conduitei etice
▪
Lupta împotriva corupției active și pasive
▪
Respectarea legislaţiei muncii
▪
Confidențialitate, securitate cibernetică și a
datelor
▪
Anti-Spălare a Banilor
▪
Antifraudă
▪
Continuitatea afacerii și satisfacția
consumatorilor
▪
Sănătatea și siguranța clienților
▪
Digitalizarea serviciului
▪
Reorientarea sistemului financiar către o
ofertă care încorporează criteriile ESG
▪
Diversitate de gen, tratament egal și
incluziune
▪
Diseminarea evaluării periodice a
performanţelor
▪
Instruire
▪
▪

▪

▪
▪

▪
▪

Transformare digitală/Identitate digitală, plăți
online
Noile tehnologii pentru a asigura o mai mare
accesibilitate, eficacitate și excelență în
serviciile oferite
Experiența digitală a clienților

Dissemination of welfare and well-being
practices
Application of protocols for the prevention
and mitigation of biological risks
Angajații în contextul pandemiei
Consultarea și includerea angajaților

15

▪

Tranziția către o
economie
sustenabila, verde și
circulară

▪
▪

Riscuri legate de
schimbările climatice
Reglementări ESG și
produse în plin proces de
dezvoltare

▪

▪
▪

▪

▪

Impacturi
directe
asupra mediului

▪

▪

Impactul asupra
costurilor și investițiilor în
afaceri
Riscuri legate de
schimbările climatice

▪
▪
▪
▪
▪

Tranziția către o economie durabilă prin o
rețea colaborativă și promovarea modelelor
de dezvoltare circulară
Sprijin pentru împrumuturi pentru proiecte de
mediu
Identificarea, managementul și raportarea
guvernanței,
strategiei,
managementului
riscului climatic, obiectivelor legate de climă
promovate de TCFD
Promovarea
acţiunilor
care
vizează
atenuarea şi adaptarea la schimbările
climatice
Reducerea și raportarea emisiilor atmosferice
pentru combaterea schimbărilor climatice
Utilizarea responsabilă a energiei și a resurselor
naturale
Gestionarea deşeurilor
Energie și acces la apă curata
Diseminarea culturii protecţiei mediului

5.3.1 Integritatea în conduita corporativă
Credem în funcționarea cu integritate, atât în procesul de luare a deciziilor, cât și în comportamentul
angajaților noștri. Codul nostru Etic stabilește principiile de bază pentru a ghida comportamentul
angajaților. Avem toleranță zero pentru un comportament ilegal sau neetic și acest lucru este întărit
continuu prin politicile noastre relevante, inclusiv politicile de conflict de interese și un sistem clar de
raportare a fluxului in acest scop.
Conflict de interese
Politica internă oferă asistență și o îndrumare clară tuturor angajaților în vederea identificării de situații care
pot prezenta conflicte de interese și să-i asiste în gestionarea acestor conflicte.
Politica are ca scop:
▪ Identificarea potenţialelor situaţii de conflict de interese care pot apărea în activităţile desfăşurate de
Bancă
▪ Stabilirea regulilor de prevenire a situațiilor de conflict de interese și, în cazul apariției, pentru
identificarea, evaluarea, monitorizarea și eliminarea acestora
▪
▪

▪

Stabilirea procedurilor adecvate pentru gestionarea tranzacțiilor cu părțile afiliate pentru a evita
conflictele de interese
Identificarea domeniilor de activitate din cadrul Băncii care pot fi afectate de potențiale conflicte de
interese precum și monitorizarea acestora în mod independent, de către persoane neimplicate direct
în activitățile respective, a căror informare se realizează pe baza unor linii de raportare stabilite
corespunzător.
Raportarea corectă și la timp către Conducere a oricăror situații care pot implica riscuri.

De asemenea, Banca are proceduri dedicate în domeniul Serviciilor de Investiții precum Procedura privind
regulile de prevenire și gestionare a conflictului de interese în domeniul serviciilor de investiții financiare și
activități auxiliare, Procedura privind regulile pentru distribuțiile OTC aplicabile Filialelor ISP. pentru a asigura
prevenirea și gestionarea oricărei situații de conflict de interese potențiale/existente.
Raportarea neregulilor
Conceptul de Denunțare a fost dezvoltat și implementat în cadrul Băncii pentru a stabili în mod proactiv
canalul de comunicare pentru divulgarea anonimă de către o persoană, în special angajați, de raportări

16

despre orice fapte sau comportamente care ar constitui o încălcare a regulilor ce guvernează activitatea
bancară și orice alte comportamente neobișnuite constatate.
Un atribut fundamental și stabilit al Procedurii de denunțare este protejarea principiului de anonimitate și
confidențialitate a datelor persoanelor care invocă asemenea raportări, precum și asigurarea faptului că
funcția lor actuală și dezvoltarea profesională viitoare nu vor fi afectate de rezultatul raportului de audit.
Procesul de denunțare este gestionat de funcția de Audit Intern a Băncii, iar destinatarii informațiilor
relevante sunt Președintele Comitetului de Management al Riscurilor și Audit și Directorul Departamentului
de Audit Intern.
Anti-corupție și luarea de mită
Intesa Sanpaolo Bank Romania se angajează să realizeze activitatea conform autorităților naționale și
internaționale, ghidată de cele mai înalte standarde etice impuse de Codul Etic. Banca nu va tolera niciun
comportament care are ca obiectiv oferirea sau acceptarea de sume de bani sau alte beneficii - în mod
direct sau indirect - cu scopul de a induce sau de a recompensa realizarea unei sarcini/activități sau
omiterea acesteia.
Banca a adoptat o politică specifică - Politica Anti-corupție - pentru prevenirea acestor cazuri și a luat
măsurile necesare pentru combaterea corupției. Se pune accentul pe zonele specifice identificate ca
având risc mai înalt din perspectiva corupției (de ex.: expunere politică, cadouri și cheltuieli de divertisment,
donații caritabile și sponsorizări, relații cu terți (furnizori și alte persoane care colaborează cu Banca),
achiziția, managementul și eliminarea investițiilor și a altor active, angajarea de personal, achiziția,
managementul și vânzarea de imobiliare.
Securitate in mediul digital
Securitatea digitală reprezintă protecția identității digitale a angajaților, clienților și terților Băncii (mai precis,
identificatori și acreditări digitale, utilizate pentru accesarea sistemelor și serviciilor IT ale Băncii, așa cum
sunt definite în Ghidul de securitate cibernetică a Grupului Intesa Sanpaolo).
Infractorii găsesc noi modalități de a opera și de a fura informații de la utilizatorii digitali – de exemplu:
acreditări, utilizate pentru a accesa diferite sisteme sau servicii online, informații sensibile ale cardurilor etc.,
care pot fi folosite în continuare pentru a efectua tranzacții frauduloase online, pentru a fura identitatea
utilizatorului pentru a obține beneficii materiale etc. Securitatea digitală este un termen atotcuprinzător,
care include instrumentele care sunt folosite pentru a securiza identitatea, activele și tehnologia Băncii, în
lumea online și mobilă, precum și legislația privind securitatea cibernetică, emisă. de către autorități, Banca
respectivă trebuie să fie aliniată și conformă.
Luând în considerare transformarea rapidă a peisajului digital, securitatea cibernetică trebuie să evolueze
în paralel, prin urmare, pentru a asigura în mod corespunzător securitatea digitală. Prin urmare, Banca a
implementat cadrul de securitate cibernetică a Grupului Intesa Sanpaolo, acest proces fiind efectuat în
mod regulat și este declanșat de modificările aplicate de Grup, pentru a se asigura că, cadrul de securitate
cibernetică este aliniat la contextul intern și extern (de exemplu: Intesa Sanpaolo, Ghidul de securitate
cibernetică a Grupului, Ghidul de continuitate a afacerii Grupului Intesa Sanpaolo, toate regulile de
securitate etc.).
Intesa Sanpalo Bank România este aliniată la toată legislația locală, emisă de Autoritățile de Supraveghere
din România, precum și la reglementările Grupului Intesa Sanpaolo în materie de securitate cibernetică și
are în vigoare un sistem cadru dedicate de securitate cibernetică, acoperind subiecte legate de
securitatea cibernetică, continuitatea afacerii, managementul incidentelor și antifraudă.
Mai mult, pentru a combate criminalitatea cibernetică, Banca a implementat soluții de securitate pentru
a proteja activele cheie și tranzacțiile clienților prin utilizarea sistemelor antifraudă și de detectare a
incidentelor de securitate în timp real (de exemplu: software antivirus, soluții firewall de ultimă generație,
soluții proxy, autentificare puternică a clienților și Mecanisme de autorizare și instrumente antifraudă –
aliniate cu cerințele PSD2, instrumente SIEM, soluții de autentificare cu 2 factori etc.). De asemenea, Banca
a adoptat controalele Cadrului NIST în ceea ce privește securitatea cibernetică, prevenirea fraudei și

17

continuitatea afacerii, care sunt executate anual sub coordonarea Grupului Intesa Sanpaolo și fac parte
din Evaluările anuale ale riscurilor TIC, efectuate conform Ghidurilor Autorității Bancare Europene si legislatia
locala, emisa de Banca Nationala a Romaniei, Directia Nationala de Securitate Cibernetica etc.
Pe parcursul anului 2021, nu au fost detectate atacuri cibernetice, cu excepția unor tentative de malware
și phishing, care au fost blocate de la început de către Bancă și de către SOC din ISP Group.
În ceea ce privește instruirea în domeniul securității cibernetice, Intesa Sanpalo Bank România desfășoară
anual sesiuni de instruire, pentru a crește gradul de conștientizare pe această temă și pentru a reaminti
angajaților Băncii principiile de securitate, cum să reacționeze atunci când au primit email-uri de tip
phishing/malware etc. sesiunile de instruire și conștientizare sunt efectuate pe platforma MyLearning, e-mail
etc.
În scop de conștientizare și prevenire, Banca publică periodic mesaje și documente de informare, care
conțin recomandări și informații utile din punct de vedere al securității și prevenirii fraudei pentru clientul
Băncii pe site, cu privire la campaniile de inginerie socială, phishing și malware în desfășurare, bazate pe
privind notificările primite de la Banca Națională a României, Asociația Română a Băncilor, DNSC, SOC și
CERT din cadrul Grupului Intesa Sanpaolo. În același scop, acest tip de notificări sunt trimise și prin Virtual
Inbox de pe platforma Internet Banking.
Exemple
de
astfel
de
notificări
pot
fi
găsite
pe
link-urile
de
mai
jos:
https://www.intesasanpaolobank.ro/bine-de-stiut/banking-in-siguranta.html
https://www.intesasanpaolobank.ro/document/documents/ISPROMANIA/utile/recomandari-serviciiinternet.pdf
Principalii indicatori la 31 decembrie 2021
Număr de angajați care au participat la cursuri online privind conflictul de interese: 581 (2020: 473)
Număr de angajați care au participat la cursuri privind protecția datelor: 93 (2020: 49)
Număr de verificari terti din punct de vedere anticoruptie: 95 (2020: 119)
Număr de evenimente legate de corupție (identificate, comunicate prin plângeri sau autorități, informații
publice negative): 0 (2020: 0)
Număr de solicitări gestionate pentru exercitarea drepturilor privind protecția datelor și diverse instanțe cu
probleme de confidențialitate: 87 (2020: 43)
Număr de angajați care au participat la cursuri online privind combaterea corupției, oferite ca formare de
inițiere: 86 (2020: 444)
Număr de persoane concediate din cauza incidentelor de corupție: 0(2020: 0)
Număr de rapoarte pentru încălcarea datelor: 0 (2020: 0)
5.3.2. Calitatea serviciilor și satisfacția clienților
Pe parcursul anului 2021 principalele segmente de afaceri care susțin activitatea au fost: Corporate, Retail,
IMM-uri și Small Business.
Scopul Băncii este de a dezvolta relații de afaceri pe termen lung cu companii performante, valorificând
un model de servicii bazat pe networking, cu livrare de servicii de înaltă calitate și expertiză a companiei
Grupului Mamă.
În 2021, Banca noastră și-a continuat concentrarea pe sprijinirea clienților săi în timpul pandemiei.
Strategia de afaceri pentru diminuarea efectelor pandemiei de Covid-19 se bazează pe următorii piloni
principali:
Suport financiar pentru clienți în această perioadă, mai exact:
▪ Sprijin privind capacitatea de rambursare prin Legea Moratoriului atât pentru Persoane Fizice, cât și
pentru Persoane Juridice. În perioada 01.01 – 15.03.2021, Banca a primit mult mai puține solicitări față
de cele înregistrate în 2020, un număr de 34 de clienți beneficiind de moratoriu în 2021 (mai puțin de
3% din cererile din 2020)
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Sprijinirea accesului la creditele ipotecare pentru segmentul Mass prin programul guvernamental
„Noua Casa” care permite doar 5% plata în avans și 50% garanție de stat
▪ Sprijin de la bugetul de stat: Programul IMM Invest. Programul vizează toate entitățile juridice, în special
Small Business (parte a diviziei de retail) și IMM-urile
▪ Vânzarea de la distanță a serviciului de Internet Banking și a cardurilor de debit pentru clienții existenți
în perioada stării de urgență. Scopul este de a încuraja utilizarea canalelor digitale pentru efectuarea
tranzacțiilor și de a menține cifra de afaceri prin intermediul Băncii pentru a asigura o monitorizare
adecvată a clienților și, în consecință, pentru a putea identifica problemele care ar putea apărea în
acest nou mod de lucru și găsirea în mod proactiv a celor mai bune soluții. În plus:
▪ Banca s-a concentrat pe eficiență și centralizare printr-o revizuire a procesului de
OnBoarding a clienților și implementarea prin Proiectul OnBoarding
▪ Banca a definit măsuri de sprijin pentru creditarea dedicata Persoanelor juridice, care
au întâmpinat obstacole legate de capacitatea de rambursare
Diversificarea instrumentelor care sprijină persoanele juridice pe 2 niveluri:
▪ Sprijin de la bugetul de stat: Programul IMM Invest împreună cu subprogramul său, Agro IMM Invest.
Programul vizează toate entitățile juridice care sunt IMM-uri și întreprinderi mici și mijlocii, conform
definiției europene (în principal întreprinderi mici și IMM-uri și doar o parte a segmentului corporativ). În
2021 au fost acordate 480 de împrumuturi în cadrul Programului cu garanție de stat, dintre care 273
clienți Small Business și 146 clienți IMM-urilor.
▪ Sprijinul FEI: linie de credit BEI.
▪

Intesa Sanpalo Bank România este aliniată la toată legislația locală, emisă de Autoritățile de Supraveghere
din România, precum și reglementările Grupului ISP în materie de securitate cibernetică și are în vigoare un
cadru dedicat de securitate cibernetică, care acoperă subiecte de securitate cibernetică, continuitate a
afacerii, managementul incidentelor și antifraudă.
Mai mult, pentru a combate criminalitatea cibernetică, Banca a implementat soluții de securitate pentru
a proteja activele cheie și tranzacțiile clienților (de exemplu: software antivirus, soluții firewall de ultimă
generație, soluții proxy, mecanisme puternice de autentificare și autorizare a clienților și instrumente
antifraudă – aliniate cu cerințele PSD2). , instrumente SIEM, soluții de autentificare cu 2 factori etc.).
Procesul de identificare, analiză și corelare a informațiilor culese în acest sens este condus de Funcția de
Securitate locală, care funcționează în mod continuu.
În scop de conștientizare și prevenire, Banca publică periodic mesaje și documente de conștientizare, care
conțin recomandări și informații utile din punct de vedere al securității și prevenirii fraudei pentru clientul
Băncii pe site, cu privire la campaniile de inginerie socială, phishing și malware în desfășurare, bazate pe
privind notificările primite de la Banca Națională a României, Asociația Română a Băncilor, DNSC, SOC și
CERT din cadrul Grupului Intesa Sanpaolo. În același scop, acest tip de notificări sunt trimise și prin Virtual
Inbox de pe platforma Internet Banking.
Exemple de astfel de notificări pot fi găsite pe link-urile de mai jos, acoperind subiecte precum măsurile de
securitate care trebuie aplicate atunci când se efectuează numai plăți, măsuri de securitate care trebuie
aplicate pentru a preveni fraudele online etc.:
https://www.intesasanpaolobank.ro/bine-de-stiut/banking-in-siguranta.html
https://www.intesasanpaolobank.ro/document/documents/ISPROMANIA/utile/recomandari-serviciiinternet.pdf
https://www.intesasanpaolobank.ro/document/documents/ISPROMANIA/utile/recomandari-plationline.jpg
https://www.intesasanpaolobank.ro/document/documents/ISPROMANIA/utile/ghid-securitatea-platilorpe-internet.pdf
https://www.intesasanpaolobank.ro/document/documents/ISPROMANIA/utile/CP--sigurantaonline.pdf

19

De asemenea, anual, Banca trimite materiale de conștientizare și instruire furnizorilor terți, relevante din
perspectiva securității cibernetice și materiale de conștientizare a BCM, pentru a crește gradul de
conștientizare a întregului lanț de aprovizionare.
Pe parcursul anului 2021, nu au fost detectate atacuri cibernetice, cu excepția unor tentative de malware
și phishing, care au fost blocate de la început de către Bancă și de către SOC din ISP Group.

5.3.3. Retentia, îmbunătățirea, diversitatea și incluziunea angajatilor
Tratamentul egal și diversitatea
Politica Băncii privind diversitatea și egalitatea de șanse vizează condițiile de evaluare și selecție strict
profesionale și în conformitate cu legislația în vigoare, dar și cu valorile Grupului din care face parte Banca.
În 2021, Banca a adoptat principiile de Diversitate și Incluziune ale Grupului.
Selecția și evaluarea personalului se bazează întotdeauna pe criterii obiective, pentru toate categoriile
de persoane, indiferent de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, rasă, naționalitate, etnie,
limbă, religie, opțiune politică, origine socială, dizabilitate, situație sau familie. responsabilitate,
apartenență sau activitate sindicală sau orice alte criterii care ar putea limita drepturile sau libertățile
fundamentale, asigurând evitarea oricărei forme de discriminare directă sau indirectă.
Relațiile de muncă sunt guvernate de șanse egale și de tratament egal între femei și bărbați. În ceea ce
privește diversitatea de gen, Banca are în vedere ca în fiecare proces de recrutare, ambele genuri să fie
reprezentate pe lista scurtă.
Retenţia și creşterea talentului
Atragerea talentelor reprezintă un atu pentru Bancă care a dezvoltat politici care promovează o evaluare
obiectivă. Opțiunile de creștere în carieră includ postări interne de locuri de muncă și participarea
angajaților băncilor la programul International Talent al Grupului. În primul caz, oportunitățile sunt
împărtășite cu personalul prin e-mailuri de comunicare internă și newsletter intern lunar.
Recrutarea internă este pe primul loc ori de câte ori este posibil, ca un efort de a susține și promova
propriile resurse umane. În acest sens, oportunitățile sunt anunțate angajaților, impreuna cu cerințele
postului pentru a aplica informat.
Există criterii de selecție transparente și definiții clare ale categoriilor de locuri de muncă și ale nivelurilor
ierarhice, precum și potențiale evoluții în carieră. Întregul proces de recrutare se bazează pe proceduri
dedicate, aliniate cu reglementările relevante și cu politicile Grupului, cu politica anti-discriminare, cu
aplicarea unor sisteme și instrumente de selecție specializate, care pot include, în funcție de profilul căutat,
test de competență și/sau profesionalism pentru candidații.
Remunerarea și plata
Politicile de remunerare și stimulare ale Intesa Sanpaolo Bank RomâniaS.A. este definită în conformitate
cu reglementările locale și europene, iar Regulile Grupului se bazează pe următoarele principii:
Corelația dintre remunerație și asumarea riscurilor
▪
îndrumarea comportamentelor conducerii şi personalului către atingerea obiectivelor într-un cadru
normativ de prevenire a riscurilor
▪ sisteme de remunerare și de stimulare conforme cu politicile de gestionare a riscurilor financiare și
nefinanciare (inclusiv riscul legal și de reputație) într-o abordare prudențială, așa cum este prevăzută
de Cadrul apetitului pentru risc al Băncii și al Grupului ISP
▪ definirea unei remunerații fixe suficient de ridicate pentru a permite reducerea semnificativă a
componentei variabile, chiar până la zero, la apariția unor condiții specifice
Alinierea la obiectivele pe termen mediu și lung în conformitate cu Toleranța la Risc
▪ definirea unui set de Sisteme de stimulare pentru a conduce performanțe pe o perioadă de
acumulare multianală și pentru a împărtăși rezultatele pe termen mediu și lung în urma realizării
planului de afaceri al grupului ISP
Merit
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flexibilitatea remuneraţiei: componentele variabile sunt legate de rezultatele obţinute şi de riscurile
asumate
▪ competitivitate: concentrare pe membrii cheie ai personalului cu abilități manageriale ridicate, cărora
le sunt rezervate categorii de salariu competitive, comparativ cu piața de referință
▪ recunoașterea celor mai buni performeri prin bonusuri peste medie
Capitaluri proprii
▪ corelația între remunerația fixă și nivelul de responsabilitate măsurată prin intermediul Sistemului global
de suplimente salariale al rolului profesional/seniorității
▪ ciferențierea categoriilor salariale și rata componentei variabile față de remunerația totală, conform
categoriilor profesionale și/sau pieței geografice, în cadrul aceluiași Stimulent salarial sau rol
profesional/senioritate
▪ atenția față de diferența de remunerare între genuri.
Neutralitate de gen
▪ recunoaşterea unui nivel egal de remunerare, pentru aceleaşi activităţi desfăşurate, indiferent de sex
▪ atenție la diferența de remunerare între sexe și la evoluția acesteia în timp
Sustenabilitate
▪ Revizuiri selective ale remunerației fixe bazate pe un benchmarking riguros al pieței
▪ Mecanismele de ajustări ale alocărilor prevederilor generale privind stimulentele conform profitabilității
și rezultatelor obținute de Grup
▪ Stabilirea sumelor adecvate privind totalul de stimulente și valoarea bonusurilor individuale
Conformitatea cu reglementările
▪ conformitatea cu cerințele legislative și de reglementare, codurile de conduită și alte prevederi de
auto-reglementare
▪ corectitudinea în relațiile cu clienții.
▪

Remunerarea se bazează pe o logică de segmentare a personalului care permite adaptarea
operațională a principiilor meritului și echității pentru a diferenția în mod adecvat remunerația totală și
pentru a stabili mecanisme de plată specifice pentru diferite grupuri de personal, acordând o atenție
deosebită celor care au importanță din punctul de vedere al reglementărilor, pentru care sunt stabilite
cerințe mai stricte.
Remunerarea angajaților ține cont de criteriile naționale privind salariul, făcând o distincție clară între
metodele pentru determinarea componentelor fixe și variabile:
▪

▪

Componenta fixă este stabilă și irevocabilă și stabilită în baza unor criterii prestabilite și nediscreționare,
precum: cadrul contractual, rolul deținut, responsabilitățile alocate, experiența și competențele
acumulate de angajat. Pentru a structura și asigura un sistem transparent pentru remunerarea fixă, se
stabilește o Grilă de salarizare. Criteriile de revizuire a salariilor vor lua în considerare activitatea
concretă realizată, Grila de salarizare, nivelul salarial pe piață și riscurile asociate cu cifra de afaceri
excesivă, etc.
Componenta variabilă este legată de performanța angajatului și se aliniază rezultatelor efectiv
obținute și riscurilor asumate prudențial. În mod special, potrivit principiilor menționate mai sus,
sistemele de remunerare stabilite de Intesa Sanpaolo Bank Romania S.A. trebuie să ia în considerare
riscurile actuale și viitoare, precum și nivelul de soliditate al capitalului și garantează remunerarea în
baza rezultatelor efectiv obținute și sustenabile în timp.

Componentele fixe și variabile ale remunerației totale sunt echilibrate în mod corespunzător, iar
componenta fixă reprezintă o parte suficient de mare din remunerația totală încât să permită punerea în
aplicare a unei politici absolut flexibile privind componentele variabile ale remunerării, inclusiv opțiunea
de a plăti orice parte din aceasta; acest principiu asigură, de asemenea, luarea în considerare în mod
adecvat și a drepturilor și intereselor clienților consumatori, fără a fi afectate de practicile de remunerare
ale băncii.
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Evaluarea performanței
Evaluarea performanței se realizează într-un cadru multianual pentru a se asigura faptul că procesul de
evaluare se bazează pe performanța pe termen lung și că plata efectivă a remunerației se bazează pe
performanță și se întinde pe o perioadă care ține cont de ciclul de afaceri al Băncii și riscurile specifice
activității sale.
Evaluarea performanței are ca scop promovarea unei culturi sustenabile și orientate către rezultate,
incluzând obiective cantitative și calitative, rezultatele financiare finale sunt la fel de importante ca modul
în care se ajunge la ele.
Obiectivitatea procesului este garantată prin intermediul implementării sale organizate în cadrul Băncii
care prevede o comunicare clară și structurată a obiectivelor alocate în ținta sa relativă, precum și cele
mai eficiente metode prin intermediul cărora acestea pot fi obținute.
Pentru personalul de la sediul principal (manageri și personal, cu excepția Directorului Executiv, evaluați
la nivel de Grup ISP), instrumentul de evaluare folosit este denumit NewPAT și a fost adoptat în 2019. Acest
instrument este dezvoltat special și implementat de către toate Băncile Subsidiare Internaționale,
asigurând astfel faptul că sunt respectate aceleași principii și metodologii de evaluare a performanței în
cadrul întregului perimetru internațional al Grupului.
Evaluarea performanței personalului Rețelei a fost susținută din 2014 de către un instrument denumit GPS.
La fel ca NewPAT, această platformă este dedicată Subsidiarelor Internaționale ISP, în conformitate cu
scopul Grupului de dezvoltare și promovare a unei abordări unice pentru evaluarea performanței și o
cultură comună, distinctă a performanței.
Pe lângă asigurarea unei abordări consecvente în cadrul perimetrului internațional al Grupului, adoptarea
acelorași instrumente de evaluare a performanței facilitează distribuirea unui limbaj și a unei atitudini
comune privind performanța.
Principalii indicatori la data de 31 decembrie 2021
Categorie
Nr.
Manageri
23 (2020: 24) (2019: 23)
Funcționari

62 (2020: 60) (2019: 62)

Angajați

483 (2020: 496) (2019:
479)
568 (2020: 580) (2019:
564)

Total angajați
Rata part-time

%
4.05 (2020: 4,14) (2019:
4,08)
10.91(2020: 10,34) (2019:
10,99)
85.03 (2020: 85,52) (2019:
84,93)
100%
0.35 (2020: 0,69) (2019:0,53)

Numărul de directori de sex feminin și procentul aferent: 7 (30%)
Training
Dezvoltarea angajaților, bazată pe punct de vedere tehnic sau pe competențe, este un focus strategic,
adaptat în permanență la nevoile individului și ale Băncii, aliniat la cultura organizațională dar și la
tendințele pieței. Luând în considerare contextul, majoritatea programelor de formare și dezvoltare s-au
mutat în mediul virtual, atât pentru furnizori interni, cât și externi, iar obiectivul nostru a fost să acopere
dezvoltarea abilităților tehnice, îmbunătățirea competențelor, abilități de management, workshop-uri,
conferințe, certificări. În ceea ce privește abilitățile soft, cel mai important program de formare din 2021 a
implicat toată forța de vânzări din sucursalele de retail și a acoperit subiecte precum managementul
schimbării, leadership, abilități de vânzare și negociere și îngrijirea clienților.
Pe parcursul anului 2021, ca urmare a importanței ESG ca parte a strategiei de afaceri a Intesa Sanpaolo,
au fost organizate diferite inițiative la care au participat angajații Băncii. Diverse formate de instruire au
abordat diferite funcții – Risc, Credit, Conformitate, Juridic, Funcții de afaceri, echipele CSR și referenți de
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Eficiență Energetică – pentru a crește competențele specifice, acoperind aspecte de la cadrul de
reglementare pentru finanțarea durabilă până la riscurile și oportunitățile legate de ESG și impactul asupra
operațiunilor/evaluării riscurilor. În plus, un program specific a fost dedicat managerilor de top, pentru a
crește gradul de conștientizare cu privire la relevanța subiectului ESG și a-i implica pentru definirea unei
strategii.
Inițiative pentru bunăstarea angajaților
În cadrul Băncilor Subsidiare Internaționale, încă de la începutul pandemiei au fost organizate diferite
sesiuni de webinar pentru a aprofunda subiectul managementului stresului și anxietății prin tehnici de
respirație, meditație și yoga. Toate sesiunile, susținute de formatori specializați în format online, au fost
deschise tuturor colegilor, înregistrate și puse la dispoziție pe canalele de comunicare internă pentru
utilizare ulterioară. În 2021, au avut loc Masterclassuri și sesiuni de practică de Face Yoga, Pilates și
Movement, care au implicat colegi din bancă, din sediul central și din rețeaua de afaceri, cu scopul de a
le îmbunătăți echilibrul minte-corp, concentrându-se pe postură, flexibilitate.
Principalii indicatori la 31 decembrie 2021
Numărul mediu de ore de formare: 28,5 ore/persoană (2020: 21)
Ore de pregătire: 18167,5 ore de pregătire (2020: 15782,5)
Orele mele de învățare în platformă: 5252,5 (2020: 7400)
Abilități soft dedicate forței de vânzări cu amănuntul: 1925 (2020: na)
5.3.4. Inovație și transformare digitală
Pentru 2021, activitățile legate de inovare și transformare digitală includ:
▪ Începând cu 2020, Banca le-a permis tuturor angajaților să lucreze de acasă și să acceseze de la
distanță, în mod sigur, infrastructura Băncii. Această optiune a fost oferită și în 2021, tot în cadrul
măsurilor de urgență pandemice. Conform legislației locale emise de Banca Națională a României și
de Sistemul Național de Plăți Electronice, toți angajații pot lucra de acasă, cu excepția celor de la
sucursale și a celor de la Sediu, desemnați să se conecteze la Sistemul Național de Plăți Electronice,
care au lucrat în ture.
▪ Construirea unei bănci de retail omnicanal, accesibila usor si simplu, lider în spațiul digital, valorificând
rețeaua fizică pentru clienții de mare valoare și concentrându-se pe creditarea cu risc scăzut
▪ Crearea de credite cu amănuntul a fost creată pentru a realiza TTY și TTC aliniate cu standardul de
piață
▪ Mobile banking pentru o experiență online perfectă E2E, ca îmbunătățire a serviciilor pentru clienți,
generatori de clienți potențiali, execuție de campanii și amplificatoare de creditare
▪ Îmbunătățirea ATMca facilitator al self-banking-ului cu scopul de a elibera timpul alocat vânzării în
sucursale (funcționalitatea MTA cash in va fi implementată în 2022)
▪ Implementarea unei noi aplicații Call Center și construirea unei noi echipe interne de Call Center,
pentru a asigura comunicarea și suportul adecvat pentru clienții Băncii
▪ Reproiectarea și/sau centralizarea proceselor din unitati cu suport extern
Continuarea activităților care vizează îmbunătățirea nivelurilor de protecție a clienților într-o perioadă de
creștere rapidă a utilizării serviciilor digitale (vă rugăm să consultați figura de mai jos, care arată creșterea
digitalizării în întreaga lume) și în raport cu noul context creat de urgența sanitară:
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Source: https://datareportal.com/reports/digital-2021-global-overview-report
▪
▪

▪

continuarea îmbunătățirii securității cibernetice și a rezistenței sistemelor și aplicațiilor dedicate în acest
scop în serviciile oferite clienților
întărirea monitorizării antifraudă, mai ales având în vedere situația de urgență care poate fi favorabilă
atacurilor împotriva clienților mai puțin obișnuiți să opereze prin canale digitale, inclusiv prin utilizarea
inteligenței artificiale și a învățării automate
consolidarea monitorizării securității Terților care furnizează Băncii servicii folosind metodologia proprie
pentru evaluarea, clasificarea și verificarea furnizorilor în ceea ce privește securitatea cibernetică și
continuitatea afacerii. Verificările acoperă întregul ciclu de viață al furnizorului în cadrul Băncii (faza de
contractare, prestarea serviciului, rezilierea contractului, dacă aceasta a avut loc). O echipă dedicată
supraveghează această problemă

Îmbunătățirea măsurilor de securitate adoptate de angajați precum, de exemplu:
▪ extinderea serviciilor cu autentificare multifactorială și în conformitate cu noul mod de lucru introdus
odată cu urgența pandemică;
▪ îmbunătățirea proceselor interne și a comunicațiilor care trebuie activate în cazul în care apare un
eveniment critic, astfel încât să se reducă riscurile.
Banca consideră protecția informațiilor și a clienților o chestiune de importanță strategică și, în general,
contribuie activ la reziliența cibernetică a sectorului bancar românesc. În conformitate cu reglementările
actuale, securitatea cibernetică este guvernată de linii directoare și procese integrate pentru protecția
intereselor și drepturilor clienților și angajaților, cu reguli stabilite în Sistemul Integrat de Control Intern al
Băncii, care definește responsabilitățile la toate nivelurile companiei. Modelul de securitate cibernetică al
Grupului are o abordare bazată pe risc și este împărțit în trei macro-domeni principale:
▪ Orientare: definită prin revizuirea aspectelor organizaționale și a politicilor/proceselor, a inteligenței
strategice și predictive privind riscurile de securitate cibernetică, a activităților de conștientizare și a
fluxurilor de informații către organele de control intern;
▪ Control: asigurat prin managementul riscului, executarea controalelor și menținerea celor mai
răspândite certificări de securitate cibernetică;
▪ Monitorizare activă: garantată printr-o abordare holistică bazată pe inițiative tehnologice și
organizaționale destinate clienților, părților interesate, terților și lanțului de aprovizionare.
Modelul și sistemul de management al securității cibernetice în ansamblu sunt revizuite și actualizate
periodic, cel puțin o dată pe an sau împreună cu orice modificări externe și/sau interne (ex. legi și
reglementări, modificări organizatorice, tehnologice) care pot avea un impact în termini de securitate
cibernetică, cu accent pe îmbunătățirea continuă.
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În ceea ce privește monitorizarea antifraudă, Banca își menține sistemele antifraudă în permanență
actualizate și capabile să analizeze în timp real toate tranzacțiile efectuate de clienți prin canale digitale
și să detecteze, printr-un sistem de evaluare a riscurilor, orice tranzacții potențial anormale; Mai mult, Banca
acţionează în colaborare cu Autorităţile pentru combaterea noilor tehnici utilizate de fraudatori şi foloseşte
fiecare canal pentru a le reaminti clienţilor că datele lor sunt personale şi trebuie bine păzite şi niciodată
dezvăluite unor terţi.
Protecția datelor cu caracter personal
Dreptul la protecția datelor cu caracter personal sau dreptul la viață privată este un drept fundamental al
persoanelor, direct legat de protecția demnității umane, așa cum este prevăzut și de Carta drepturilor
fundamentale a Uniunii Europene.
Banca a implementat actiuni specifice in conformitate cu noul Regulament European nr. 679/2016 privind
protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a
acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor), și anume a elaborat și implementat Ghidul
Grupului privind protecția datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice și aferente acestora, regulile
interne pentru aplicarea principiilor stabilite. În același timp, Banca a desemnat un responsabil cu protecția
datelor responsabil pentru a se asigura că Banca implementează în mod corespunzător reglementările și
menține legătura cu persoanele vizate și cu autoritatea de protecție a datelor.
Principalii indicatori la 31 decembrie 2021
Număr de rapoarte pentru încălcarea datelor: 2021: 0 (zero), 2020: 0 (zero)

5.3.5. Sănătatea &siguranța, bunastarea/wellbeing-ul angajatilor
Sănătatea și securitatea în muncă
Sănătatea și siguranța angajaților reprezintă o valoare de bază a Băncii și reprezintă o prioritate.
Comitetele Băncii sunt menite să asigure un mediu de lucru sănătos și sigur pentru toți angajații si să ia
măsuri pentru îmbunătățirea continuă a practicilor locale în acest domeniu. Din 2019, aceste activități se
desfășoară în colaborare cu Departamentul de Siguranță și Protecție al Companiei mamă, care
coordonează activitățile de Sănătate și Securitate în Muncă în Divizia Bancilor Internationale. In acest sens,
incepand din 2019, Intesa Sanpalo Bank Romania a inceput sa implementeze si sa actualizeze regulile
Sistemelor de Management al Sanatatii si Securitatii in Munca din cadrul companiei-mama, si conform
legislatiei in vigoare.
Banca își propune să prevină accidentele și cazurile de îmbolnăvire profesională, precum și să asigure un
control adecvat al riscurilor de sănătate și securitate ce decurg din activitățile de muncă. Aceasta se
realizează prin efectuarea evaluării riscurilor pentru a identifica potențiale pericole datorate activităților
desfășurate.
Împreună cu reprezentanții angajaților din Comitetul de Sănătate și Securitate, Banca ia măsurile corective
de prevenire a accidentelor și îmbolnăvirilor profesionale și de prevenire și răspândire a CoVid-19.
Pentru a menține un nivel ridicat de siguranță a angajaților în 2021:
▪ a fost monitorizat periodic mediul de lucru din fiecare locatie a bancii pentru a identifica factorii de risc
care pot duce la accidente sau imbolnaviri profesionale si pentru a stabili masuri corective
▪ angajații au fost îndrumați și instruiți pentru dezvoltarea unei culturi solide de sănătate și securitate în
muncă.
▪ au fost coordonate măsuri de prevenire și protecție cu structurile de sănătate și siguranță ale altor
angajatori, în special în cazul contractanților care lucrează în sediul Băncii pentru a gestiona
interferența în timpul activităților lor;
▪ angajații au fost instruiți periodic să acorde primul ajutor și să se comporte în caz de incendiu prin
efectuarea de exerciții de incendiu
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▪

în colaborare cu parteneri externi autorizați:
• a fost măsurat nivelul de protecţie a instalaţiilor electrice din locaţiile Băncii
• a fost verificat echipamentul de stingere a incendiilor
• au fost efectuate controale medicale regulate.

Activitatea de sănătate și securitate în muncă în anul pandemic 2021 a fost axată pe continuarea
combaterii răspândirii coronavirusului în rândul angajaților, prin aplicarea in continuare de protocoale de
prevenire a răspândirii virusului și de identificare a riscurilor specifice la condițiile de contaminare
epidemiologică și luarea măsurilor necesare pentru combaterea răspândirii SARS-CoV-2 prin:
▪ informații de conștientizare privind prevenirea răspândirii coronavirusului actualizate, trimise periodic
angajaților și afișate în locația băncii
▪ spațiul de lucru a fost amenajat astfel încât să se poată menține distanța fizică dintre angajați
▪ activitatea angajaților a fost organizată într-un program flexibil de lucru inteligent
▪ toate protocoalele au fost actualizate și adaptate pentru prevenirea infecției cu coronavirus în funcție
de evoluția situației infecției la nivel național
▪ a fost continuat triajul epidemiologic în locaţiile băncii
▪ a conceput o strategie de testare SARS-CoV-2
▪ a fost furnizat gratuit echipament individual de protecție împotriva răspândirii virusului.
Banca a înființat un Comitet de Sănătate și Securitate în Muncă condus de CEO, cu participarea șefului
de Sănătate și Securitate și alți angajați care pot propune acțiuni menite să îmbunătățească condițiile de
muncă.
Pe de altă parte, cu sprijinul ISBD al Companiei-mamă și prin Programul Internațional de Sănătate, în 2021
Intesa Sanpalo Bank România a continuat să ofere angajaților săi in baza unui abonament medical, acces
la o a doua opinie medicala și/sau tratament medical în centre de excelență, in tari straine. Programul
oferă asistență în cazul unor boli grave (de exemplu, cancer, proceduri chirurgicale extrem de complexe
etc.), acoperă costurile de tratament și alte servicii complementare (asistență pentru viză, călătorii etc.),
toate cheltuielile de transport și cazare în țara străină și rambursează costurile medicale suportate odată
întors acasă.
În ceea ce privește inițiativele de bunăstare/ well-being, Divizia ISP a încheiat un parteneriat cu City ZEN,
care a conceput un set de inițiative exclusive „Mișcare, Face Yoga și Pilates”, dedicată atât băncilor HO,
cât și ISBD.
Cu implicarea angajaților Băncii menționați mai sus, salariatii Bancii au fost angajați într-o activitate cu
accent pe îmbunătățirea posturii, a rezistenței fizice și a conștientizării, contribuind în același timp la
stimularea sănătății mintale și ameliorarea stresului.
Au fost puse la dispoziția angajaților Băncii 36 de sesiuni de instruire, cu o participare de 29 de persoane.
Principalii indicatori la 31 decembrie 2021
Accidentele de muncă și numărul de zile lucrătoare pierdute ca urmare: 0; 0 zile lucrătoare pierdute pentru
2021 (0 zile lucrătoare pierdute pentru 2020)
Comitete găzduite: 4, (2020: 4)
Numărul de angajați cu posibilitatea de a lucra in regim de telemunca la 31.12.2021: 568 (2020:580)
5.3.6. Protecția muncii
Angajații noștri reprezintă una dintre cele mai importante resurse ale noastre. Pentru a-i menține motivați,
lucrăm continuu pentru a dezvolta cel mai bun loc de muncă.
Drepturile sunt consolidate printr-o serie de declarații, legi și politici, după cum urmează:
▪

Declarația universală a drepturilor omului a ONU
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Legea fundamentală din România și toate convențiile generale domestice și internaționale privind
drepturile omului și etica
▪ Politica Grupului privind Drepturile omului
▪ Codul Etic și Codul de conduită bazat pe acesta
O mare varietate de beneficii sunt oferite de Banca în colaborare cu parteneri care furnizează produse și
servicii apropiate de nevoile angajaților noștri.
Pentru a îmbunătăți comunicarea și colaborarea dintre angajații noștri, inițiativele și campaniile noastre
interne sunt comunicate prin newsletter în toată organizația.
Orice abuz suspectat ne poate fi adus la cunoștință folosind căsuța poștală a Codului Etic, care este afișată
pe site-ul nostru sau în cazul în care angajații băncii folosesc canalul de comunicare confidențial prevăzut
în Procedura de Denuntare.
▪

Furnizorii noștri sunt verificați de către Departamentul nostru de Conformitate și AML și orice aspect care
poate indica abuzul asupra Drepturilor Omului este luat în considerare pentru începerea sau continuarea
colaborării noastre.
Departamentul Resurse Umane & Organizare și Biroul Comunicare Internă & CSR sunt însărcinate cu
aplicarea, monitorizarea și actualizarea prevederilor privind principiile drepturilor omului la nivel local, prin
următoarele proceduri:
▪ Monitorizarea aplicării Codului Etic
▪ Analizarea rapoartelor de potențială nerespectare a Codului Etic sosite la căsuța de e-mail a Codului
Etic (cod.etic@intesasanpaolo.ro)
▪ Analizarea
problemelor
de
informare
sosite
la
căsuța
poștală
de
denuntare
(whistleblowing@intesanpaolo.ro)
▪ Consultări oficiale în baza Legii Dialogului, cu Resurse Umane și Reprezentantul Angajaților
▪ Consultarea oficială a Legii Dialogului Social între management, Resurse Umane și Reprezentantul
Angajaților.
Principali indicatori la 31 decembrie 2021:
Proporția angajaților de sex feminin și bărbați (%):
Femei
Barbati
No.
%
No.
%
Manageri
7 (2020: 11)
30.43 (2020: 45.83)
16 (2020:13)
69.56 (2020: 54.17)
Functionari
34 (2020:32)
54.83 (2020: 53.33)
28 (2020: 28)
45.16 (2020: 46.67)
Angajati
369 (2020: 373)
76.39 (2020: 75.20)
114 (2020: 123)
23.60 (2020: 24.80)
Total
410
72.18%
158
27.81%
Numărul de rapoarte primite la căsuța poștală de reclamații etice referitoare la drepturile omului: 0 (2020:
0)
Reprezentantul angajaților
In cadrul Băncii nu există Sindicate, angajaţii au un Reprezentant, ales prin vot secret la fiecare doi ani, cu
respectarea prevederilor Legii Dialogului Social şi Codului Muncii.
Alegerile din 2021 au fost urmate de negocierea dintre părți, care a dus la un nou Contract Colectiv de
Muncă înregistrat la Autoritatea Muncii.
Drepturile și obligațiile angajaților și ale Băncii sunt furnizate/detaliate în Contractul colectiv de muncă,
accesibil tuturor angajaților pe server, pe partițiile accesibile tuturor angajaților.
Dialogul social are un rol important în cadrul Băncii, reflectând capacitatea și libertatea de exprimare a
angajaților cu privire la chestiunile legate de muncă și implicarea lor în procesul decizional cu privire la
stabilirea condițiilor de lucru. Această interacțiune este realizată prin intermediul Reprezentantului
angajaților.
Contracte colective și libertatea de asociere
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Banca respectă toate principiile care guvernează resursele umane. Toate resursele umane sunt guvernate
de principiile privind drepturile umane. Banca oferă oportunități egale angajaților săi și aplică politici
similare indiferent de gen, rasă, culoare, religie, orientare sexuală, naționalitate, aptitudini fizice, etc.
Aceste principii au fost suplimentate de Contractul colectiv de muncă.
Inițiative de implicare a angajaților
Banca a implicat colegii în mai multe activități privind economisirea, consumul responsabil de resurse,
educația financiară și siguranța pe Internet, organizate cu ajutorul Diviziei ISP.
Toate activitățile au fost livrate online.
Evenimente de mediu: 3 (3: 2020)
Colegi angajati: 33 (20: 2020)
5.3.7. Tranziția către o economie durabilă, verde și circulară
Economie verde și circulară
Din 2015, Grupul Intesa Sanpaolo a devenit un partener strategic al Fundației Ellen MacArthur, cea mai
influentă și puternică organizație dedicată Economiei Circulare. Pentru a sprijini acest parteneriat, planul
de afaceri al Intesa Sanpaolo pentru 2018-2021 a inclus două acțiuni majore: lansarea unui plafon de credit
de 5 miliarde EUR și a unui fond dedicat. Plafonul Economie Circulară oferă celor mai inovatoare
clienți/proiecte facilități de creditare în condiții avantajoase. Accesul la aceste facilități este evaluat pe
baza unui set de cinci criterii de eligibilitate dezvoltate în parteneriat cu Fundația Ellen MacArthur și a trei
criterii suplimentare legate de proiectele ecologice. Intesa Sanpaolo Bank Romania se aliniaza acestor
eforturi si a inclus in acest plafon 4 tranzactii in valoare de 36 milioane lei.
Mai mult, în 2021 a fost lansată o ofertă comercială de sprijinire a achiziției de vehicule electrice și hibride
printr-o facilitate de Green Leasing. Această ofertă servește scopului ESG, cu un impact major asupra
mediului, în special afectat de poluare, trafic intens și utilizarea combustibililor convenționali.
Oferta a fost lansată la sfârșitul anului, în noiembrie, deci nu există încă împrumuturi de raportat.
În ceea ce privește reglementarea, abordarea Băncii și a Grupului este fie de a restricționa de la creditarea
anumitor tipuri de activități și obiective, fie de a evalua cu atenție condițiile și consecințele așa-numitor
sectoare sensibile.
Risc legat de ESG și climat
Cadrul de gestionare a riscului ESG pentru procesul de creditare
Pentru a nu permite finanțarea companiilor și/sau proiectelor cu impact deosebit de semnificativ asupra
mediului și social, Banca a adoptat următorul cadru:
▪ Linii directoare Intesa Sanpalo Bank România pentru guvernarea riscurilor ESG privind operațiunile de
creditare
▪ Reguli privind principiile ecuatorului
▪ Reguli pentru operațiunile de creditare în sectorul cărbunelui și reguli pentru operațiunile de creditare
în sectorul petrol și gaze neconvențional
▪ Reguli privind achizițiile bancare verzi.
Structurile implicate ale Băncii (Business Unit, Departamentul Credit, Organul decizional), în evaluarea
tranzacțiilor de creditare, se angajează să nu finanțeze companii și proiecte (vor fi considerate criteriu
Knock Out) care se caracterizează prin impactul negativ asupra:
▪ Siturile Patrimoniului Mondial UNESCO sau zonele lor tampon, așa cum sunt definite în notă. În cazul
în care o zonă tampon nu este determinată și proiectul
Supercom
19,556,374
RON
este aproape de un sit al Patrimoniului Mondial (adică
As METAL
4,000,000
RON
la mai puțin de 1 km de granița acestuia), Banca va
Collini SRL
3,600,000
RON
decide de la caz la caz dacă aplică criteriul de
Andromi
1,869,000
EUR
excludere;
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Zone umede în temeiul Convenției Ramsar - zone umede incluse în lista Convenției Ramsar;
Arii protejate IUCN I la VI - zone destinate conservării pe termen lung a naturii, adică acele zone
clasificate de IUCN („Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii”) ca arii protejate în
categoriile I la VI.
În plus, Intesa Sanpaolo Bank România se ESG Sectors
Counterparties/projects at risk
obligă să nu finanțeze companii și proiecte
Companies/projects producing components and
equipment for the defence industry, including
(vor fi considerate un criteriu Knock Out) Defence
military aircraft and weapons
Companies/projects involved in coal mining
dacă, pe parcursul evaluării tranzacției, Coal mining
exploration and extraction
acestea sunt situate în zone de conflict
Companies/projects for exploration, drilling,
production, refining of fossil fuels (excluding coal),
armat activ, sau dacă apar dovezi, precum Oil and gas
including oil/gas pipeline operators
acțiuni introduse de autoritățile competente,
Companies/projects for the exploration and
extraction of copper, diamonds, gold, precious
referitoare la încălcări ale drepturilor omului Mining sector (other than coal)
stones and other minerals
Companies/projects that own and manage forests
sau la practicile de muncă forțată sau a Forestry and use of forest areas
and plantations (e.g. oil palms)
copiilor.
Companies/projects for the production of electricity
the combustion of fossil fuels such as coal,
Potrivit Băncii și Grupului, sectoarele sensibile Power generation (coal, oil, gas, nuclear[1]) through
oil, gas and nuclear energy.
Chemical industry
Companies/projects for chemical production
ESG sunt următoarele:
Companies/projects carrying out research and/or
În termeni generali, o atenție deosebită este
manufacturing of drugs (for human or veterinary
Pharmaceuticals and Biotechnology
medicine) or biological substances for
acordată evaluării profilurilor de risc
pharmaceutical purposes
ESG/reputaționale legate de operațiunile din Tobacco
Companies/projects for tobacco production,
processing and marketing
aceste sectoare. În plus, sectoarele de
Companies/projects providing gambling and
Gambling
casino services
activitate sensibile la ESG pot face obiectul
Regulilor de implementare a prezentelor [1] The production of electricity from nuclear energy includes the management of nuclear power
Orientări care stabilesc criterii specifice and waste by companies operating in the sector.
pentru limitarea sau excluderea activităților de finanțare, ținând cont de specificul sectorului și de scopul
finanțării acordate. În special, reglementarea operațiunilor din sectoarele sensibile va fi dezvoltată cu
scopul de a limita sau exclude, pentru fiecare sector, finanțarea activităților cu profiluri de risc ESG și de
reputație mai ridicate, identificând criterii de eligibilitate a contrapartidelor în conformitate cu Intesa
Sanpaolo. Obiectivele strategice ale Bank Romania/Grupul si in vederea angajarii clientilor in trecerea
catre modele de afaceri mai sustenabile.
Furnizarea de servicii financiare către clienții industriali, inclusiv companiile și promotorii de proiecte, poate
avea o influență semnificativă asupra durabilității și contribuției la schimbările climatice. Acest lucru este
de cea mai mare importanță atunci când serviciile financiare sunt furnizate industriilor care extrag și
folosesc cărbune pentru producerea de energie, deoarece cărbunele este cel mai intens gaz cu efect de
seră (GES) și unul dintre cei mai mari contributori induși de om la efectul de seră și schimbările climatice.
Scopul este de a sprijini tranziția de la cărbune la surse de energie mai puțin intensive în carbon, la nivel
global, pentru a contribui la reducerea emisiilor globale de gaze cu efect de seră și a combate schimbările
climatice. Acest lucru, în practică, va fi realizat prin favorizarea indirectă a Clienților în strategiile și planurile
lor de reducere a amprentei de carbon și proiecte care implementează tehnologii extrem de eficiente din
punct de vedere energetic și cu emisii scăzute de gaze cu efect de seră.
▪
▪

5.3.8. Impactul direct asupra mediului
Intesa Sanpalo Bank Romania actioneaza in acest sens conform strategiei stabilite de Grup, prin
participarea la actiuni coordonate de catre acesta si/sau Divizia Internationala a Bancilor Subsidiare si in
stransa legatura cu legislatia romana privind protectia mediului.
Până în prezent, principala regulă de Grup în materie recunoscută de bancă este legata de Achizițiile verzi
in domeniul bancar, luata la cunostinta incepand cu noiembrie 2021.
În ceea ce privește activitățile realizate în 2021, Banca a continuat să urmărească obiectivele de eficiență
energetică precum instalarea de becuri LED în sucursale și achiziționarea de electronice cu consum redus
de energie. Procesul de inlocuire a becurilor cu sisteme LED a fost demarat in 2019 ca o initiativa locala a
Bancii si incepand cu anul 2022 vor fi implementate sistemele de masurare a reducerii consumului asa cum
sunt definite in documentele primite de la Compania Mama in cadrul proiectului ESG.
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În activitatea de zi cu zi, pentru a diminua cantitatea de imprimare, implementarea tipăririi centralizate a
marcat o scădere importantă a cantității de pagini tipărite/persoană.
În sediile din București si Arad, colectarea deșeurilor se realizează selectiv. Pentru documente a fost
contractat serviciul de colectare și reciclare specială.
Scopul nostru este de a reduce impactul asupra mediului al operațiunilor noastre prin gestionarea
consumului de energie, hârtie și apă, precum și reducerea totală a emisiilor și a deșeurilor. Banca se
angajează să:
▪ reduca consumul de energie prin concentrarea pe soluții de eficiență energetică care optimizează
utilizarea în clădirile noastre, luând măsuri organizatorice și, de asemenea, achiziționarea de tehnologie
cu consum minim conform recomandării Grupului.
▪ reduca consumului de hârtie de birou și minimizarea utilizării hârtiei pentru activitățile noastre de
marketing și distribuție ori de câte ori este permis
▪ reduca consumul de apă în toate locațiile noastre
▪ reduca cantitatea de deșeuri pe care le generăm și sa asigure reciclarea deșeurilor, inclusiv deșeurile
noastre IT
▪ contribuie la reducerea emisiilor din călătoriile noastre de afaceri prin minimizarea numărului de
călătorii pe distanțe lungi ale angajaților noștri, stimulând utilizarea mijloacelor alternative de
comunicare. Ori de câte ori nu reușim să evităm călătoriile de afaceri, vom căuta să le facem folosind
cele mai eficiente mijloace de transport.
În ceea ce privește gestionarea deșeurilor speciale, Banca, împreună cu partenerul său, ECOTIC BAT, unul
dintre cei mai importanți reciclatori din România, colectăm baterii, becuri, dispozitive electronice mici
pentru eliminarea corespunzătoare a deșeurilor.
Mai mult, Banca face parte din proiectul ESG lansat de Societatea Mamă și a fost definit un plan care va
fi implementat în două etape (2022 – 2025 și 2025 – 2030) si care va contribui la reducerea impactului asupra
mediului și a consumului de energie.
Main indicators as at 31 December 2021:
Energie totală utilizată (gaz și încălzire centrală): 2021 (11.508) GJ 2020: 7.588,74 GJ
Emisii de CO2 (t) rezultate din utilizarea energiei: 2021 (639 t) 2020: 421,27 t
Hârtie achiziționată (kg): 2021 (15.910 kg) 2020: 16595 Kg
Consum de energie electrică (kwh): 2021 (1.120.438 kWh) 2020: 968.562kWh
Deșeuri reciclate: hârtie și carton: 2021(8.800 kg) 2020: 9800 kg
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