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 Considerente 
 
Acest document include rezultatele și politicile cu privire la chestiunile non 
financiare care sunt considerate cele mai relevante pentru Intesa Sanpaolo Bank 
Romania și părțile sale interesate.  
Declarația este redactată conform Legislației naționale, regulamentelor Grupului 
Intesa Sanpaolo, denumit în continuare: Grupul ISP și reflectă perspectiva 
subsidiarei din România pentru anul 2020. 
Intesa Sanpaolo Bank Romania este o Bancă Subsidiară a Grupului Intesa 
Sanpaolo.  
 



DECLARAȚIE  

NON-FINANCIARĂ 2020                

 

                                                                                                     pagina 3 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Sediu 

Str. Av. Nicolae Titulescu nr. 4-8 

Clădirea America House, etajul 6, 

sector 1,  

București 

headoffice@intesasanpaolo.ro  

  

mailto:headoffice@intesasanpaolo.ro


DECLARAȚIE  

NON-FINANCIARĂ 2020                

 

                                                                                                     pagina 4 

 

 
Cuprins 
 
1       Strategie și Profil  
1.1 Principiile noastre de sustenabilitate, 5 
1.2 Modelul de afaceri, 5 
1.3 Reguli de conduita, 6 
1.4 Managementul riscului, 7 
1.5     Misiune, 8  
 
2. Abordare de management 
2.1    Părți interesate/ stakeholderi, 9 
2.1.1. Imagine de ansamblu privind COVID-19, 9 
2.1.2. Clienti, 11 
2.1.3. Furnizori, 12 
2.1.4. Materialitate, 12 
 
3       Imagine de ansamblu asupra principalelor aspecte 
 
3.1 Drepturile omului, 13 
3.1.1. Considerente relevante și explicațiile lor detaliate, 13 
3.1.2. Procesul de monitorizare a considerentelor relevante, 13 
3.1.3. Principalii indicatori de la data de 31 decembrie 2020, 14 
 
3.2  Aspecte sociale si in relatia cu munca 
3.2.1  Considerente relevante și explicațiile lor detaliate, 14 
3.2.2. Protectia muncii, 17 
3.2.3. Principalii indicatori de la data de 31 decembrie 2020, 18 
 
3.3 Integritatea 
3.3.1 Considerente relevante și explicațiile lor detaliate, 19 
3.3.2 Principalii indicatori de la data de 31 decembrie 2020, 22 
 
3.4 Protecția mediului 
3.4.1 Considerente relevante și explicațiile lor detaliate, 23 
3.4.2 Procesul de monitorizare a considerentelor relevante, 24 
3.4.3 Principalii indicatori de la data de 31 decembrie 2020, 24 
 
4         Concluzii, 25 
  
  



DECLARAȚIE  

NON-FINANCIARĂ 2020                

 

                                                                                                     pagina 5 

 

 
1. STRATEGIE ȘI PROFIL 
 
 
 
 

 
1.1. Principiile noastre sustenabile 
 
În fiecare an, Intesa Sanpaolo Bank Romania depune eforturi să 
integreze acțiuni tot mai sustenabile în cultura companiei, 
încercând să le transpună în operațiuni, produse și servicii. 
Având susținerea continuă a companiei mamă, o Bancă de 
referință în ceea ce privește business-ul sustenabil, avem ca 
obiectiv îmbunătățirea anuală a relației cu principalele noastre părți 
interesate: angajați, clienți, furnizori, mediu și comunitate. 
 
În 2020, eforturile noastre s-au concentrat pe: 

 Relansarea afacerii de retail, îmbunătățind oferta Intesa 
Sanpaolo pentru clienții săi Persoane Fizice 

 Îmbogățirea propunerii noastre pentru clienți și crearea 
premiselor pentru o experiență digitală mai bună 

 Susținerea clienților noștri afectați de pandemia COVID-19 

 Implementarea tuturor măsurilor de siguranță pentru a ne 
proteja clienții și angajații și pentru a preveni orice contagiune la sediul Băncii 

 Continuitatea afacerii în condiții de siguranță, incluzând actualizări de tehnologie, adaptarea 
fluxului de lucru, a programului de lucru, contracte de lucru inteligente 

 Implementarea unor noi măsuri cu privire la protecția mediului și energie 
 
1.2. Model de afaceri 
 
Intesa Sanpaolo Bank Romania face parte din Divizia de Bănci 
Subsidiare din cadrul Grupului Intesa Sanpaolo. 
Intesa Sanpaolo Bank funcționează în țara noastră din anul 1997, 
sub diferite denumiri; din 14 ianuarie 2008 operează sub 
denumirea Banca Comerciala Intesa Sanpaolo S.A. 
Pe locul al 15-lea în Sistemul Bancar din România, cu 1,21% cotă 
de piață, Banca funcționează printr-o rețea de 32 de sucursale 
situate în principalele orașe din țară, având ca segmente 
principale de afaceri: Corporate, Retail, IMM-uri și Afaceri mici și 
furnizând servicii la 63.000 de clienți. 
În 2020, Banca s-a concentrat pe relansarea Afacerii de Retail, 
în același timp continuând dezvoltarea relației cu toate tipurile de 
entități juridice. 
 
Acțiunile principale ale strategiei Băncii sunt: 

 Determinarea transformării digitale, în același timp revizuind rolul rețelei fizice, adoptând 

tehnologii noi care vor ușura procesele și verificând și definind noi roluri pentru angajații rețelei de 

sucursale în relația cu clienții, făcând întregul flux mai eficient 
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 Creșterea veniturilor într-un mediu foarte competitiv, în același timp îmbunătățind contribuția 

bazată pe onorarii prin intermediul unei propuneri mai complexe pentru client și produse și costuri ale 

serviciilor mai bune 

 Îmbunătățirea schemelor de vânzare încrucișată a produselor dezvoltate prin adaptarea la piață 

și la comportamentul clienților  

 Îmbunătățirea capacității prețurilor prin intermediul unui proces de vânzare actualizat 

 Îmbunătățirea disciplinei costurilor, în special prin intermediul revizuirii proceselor 

 Îmbunătățirea calității împrumuturilor printr-o înțelegere mai concentrată a pieței și includerea 

cunoștințelor în propunerea pentru client 

 Oferirea de asistență pentru clienții noștri afectați de pandemia COVID-19 pentru diminuarea 

efectului negativ asupra portofoliului nostru 

 Concentrarea pe implementarea de programe guvernamentale pentru susținerea mediului 

economic în criza determinată de pandemie 

 
1.3. Reguli de conduita 

 
Intesa Sanpaolo Bank Romania considera ca reputatia sa reprezinta unul dintre cele mai importante 

atribute, prin urmare, standardele privind conduita sunt cel putin aliniate cerintelor legale si de 

reglementare. 

Codul de etică este disponibil pe website-ul Băncii. Orice încălcare a Codului de etică poate fi raportată 

la adresa cod.etic@intesasanpaolo.ro, indicată în Cod și disponibilă în secțiunea de sustenabilitate a 

Băncii. 

Principiile noastre de conduita sunt enuntate in Codul de conduita si Codul Etic si stabilesc un anumit 

comportament infuzat in actiunile noastre de zi cu zi; principiile sunt prezentate angajatilor inca din 

primele zile de munca si sunt consolidate puternic prin diverse materiale si programe de instruire. 

Banca are o procedura dedicata pentru gestionarea rapoartelor de nerespectare a principiilor si/sau 

comportamentelor Codului Etic, a fost definit fluxul pentru ancheta si toti participantii responsabili 

implicati. Codul Etic atribuie delegatului CSR responsabilitatea investigatiei si raspunsul la rapoartele de 

nerespectare, aplicand principiul auto-responsabilitatii care sta la baza Codului Etic, in stransa colaborare 

cu compania mama.  

Delegatul CSR raporteaza orice alerte primite cu privire la nerespectarea Codului Etic Directorului 
General, Comitetului de Management, Comitetului de Audit si Unitatii dedicate a Grupului, la fiecare 6 
luni. 
În 2020, nu au fost primite reclamații privind Codul Etic.  
 
Integritatea și lupta împotriva corupției reprezinta un aspect de mare importanță pentru Bancă/Banca 
consideră confruntarea corupției ca având o importanță capitală. Sunt stabilite: 

 Politici și proceduri Anti-corupție dedicate. În 2020, 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, am actualizat Procedura de Achiziții prin revizuirea 
procesului pentru evaluarea furnizorilor, au fost revizuite Regulile privind Donațiile, Regulile privind 
Cadourile și cheltuielile deprotocol, precum și Procedura privind Controalele de Conformitate de nivel 2 
incluzând controale adiționale anti-corupție. În 2020, Politica Anti-corupție a Băncii a fost revizuită și 
actualizată pentru a respecta Orientarea Anti-corupție a Grupului ISP. 
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 Politici și proceduri dedicate privind conflictul de interese. În 2020, au existat verificări continue 
privind consecvența reglementărilor interne cu principiile generale stabilite în Orientarea de Grup și 
regulamentul local, cu scopul de a obține alinierea necesară. În special, a fost actualizată Politica ISPRO 
privind Conflictul de interese, a fost lansată o Procedură dedicată pentru Prevenirea Conflictului de 
interese în Domeniul Serviciilor de Investiții. 
 
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. În timpul 

anului 2020, Banca a revizuit și actualizat Norma Know Your Customer (Cunoașteți-vă clientul) în scopul 

prevenirii și sancționării spălării de bani, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru prevenirea și 

combaterea finanțării terorismului, Reguli pentru Managementul Embargourilor, Procedura pentru 

aplicarea sancțiunilor internaționale privind blocarea de fonduri și managementul embargourilor. Banca 

a stabilit și a aplicat în mod consecvent reguli privind protecția datelor precum Politica privind Protecția 

Datelor cu caracter personal, Procedura pentru exercitarea drepturilor persoanelor cu privire la protecția 

datelor, Procedura de confidențialitate de bază, precum Politica privind protecția consumatorilor, 

Procedura de Management Conform pentru Clienți.    

 

1.4. Managementul riscului  

Intesa Sanpaolo Bank Romania acordă o mare importanță managementului și controlului riscurilor, ca o 
condiție de garantare a unei generații de valori fiabile și sustenabile în contextul riscurilor controlate, 
pentru protejarea solidității financiare și a reputației Băncii, precum și pentru permiterea unei imagini de 
ansamblu complete și consecvente a riscurilor, date fiind scenariul macroeconomic și profilul de risc al 
Băncii, promovând o cultură de conștientizare a riscurilor și de îmbunătățire a reprezentării transparente 
și corecte a nivelului de risc al portofoliilor Băncii. 
Politicile cu privire la asumarea riscurilor și procesele de guvernanță pentru managementul riscurilor la 
care Banca este sau poate fi expusă sunt definite de către Consiliul de Administrație al Intesa Sanpaolo 
România în conformitate cu regulile Companiei mamă, cu susținerea Comitetelor numite de Consiliu, 
inclusiv, în principal Comitetul de Audit și Risc, care este organismul cu funcțiile de control ce 
supraveghează adecvarea, eficiența, funcționalitatea și fiabilitatea procesului de management al 
riscurilor și a Cadrului privind apetitul de risc. 
Unul dintre principalele obiective al Băncii este asigurarea managementului adecvat al riscurilor la care 
aceasta este expusă, și îmbunătățirea guvernanței sale prin intermediul utilizării de tehnici avansate și 
aplicații de software dedicate, date fiind variațiile condițiilor de piață și îmbunătățirea continuă a 
proceselor pentru monitorizare și cuantificare. 
Prin implementarea celei mai noi orientări EBA în conformitate cu opțiunile Companiei mamă privind 
modelele și prin intermediul implementării de modele avansate pentru detectarea timpurie a prezenței 
riscurilor, permițând băncii să ia o decizie corectă bazată pe riscuri, să optimizeze alegerile pentru bancă, 
precum și pentru client. Acest lucru se face prin intermediul selectării clienților în baza riscurilor, 
implementării apetitului de risc al împrumuturilor, prețurilor bazate pe riscuri, modelelor interne avansate 
cu viziune pentru viitor, etc 
Principalele obiective ale strategiei Băncii cu privire la administrarea tipurilor de risc sunt:  

 Continuarea procesului de implementare a culturii de riscuri prudențiale bine definit și învățat 
corespunzător de către fiecare nivel organizațional; Training privind riscurile operaționale, privind 
prețurile bazate pe riscuri, selectarea clienților prin intermediul perspectivei de rating intern  

 Protejarea capitalului și a intereselor acționarilor; 

 Protejarea deponenților; 

 Asigurarea unei creșteri durabile, îmbunătățind, în același timp, rentabilitatea și menținând un profil de 
risc moderat; 

 Asigurarea și menținerea unei bune reputații. 
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1.5. Misiune 

 

Strategia noastră de dezvoltare are ca obiectiv crearea unor valori solide și sustenabile din punct de 
vedere economic și financiar, social și de mediu, construite pe încrederea tuturor părților noastre 
interesate și bazate pe următoarele valori de referință ale Codului Etic: 
 
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. 
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. 
 
Lucram pentru a oferi clientilor nostri servicii bancare si financiare de calitate, activand noi modalitati de 
a promova dezvoltarea in toate domeniile in care ne desfasuram activitatea. Suntem constienti ca 
deciziile noastre au un impact direct si indirect semnificativ asupra mediului si comunitatii. 
Concuram pe piata bancara cu fair-play si suntem pregatiti sa colaboram cu alte entitati economice, 
private si/sau publice, ori de cate ori este necesar, pentru a consolida capacitatea de crestere a 
economiei in care ne desfasuram activitatea. 
Suntem un partener de incredere pentru antreprenorii care doresc sa se dezvolte sanatos, oferind 
produse si servicii inovatoare, remarcandu-ne prin stabilitate si incredere. 
Ne asumam responsabilitatea pentru gestionarea prudenta a economiilor. 
Ne angajam sa asiguram cele mai eficiente măsuri în ceea ce privește siguranța pentru clienții și angajații 
noștri. 
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2.    Abordare de management 
 
2.1    Părți interesate/ stakeholderi 
 
Menținerea unui dialog continuu benefic cu principalele 
părți interesate reprezintă esența dezvoltării noastre 
din punct de vedere operațional și uman.  
Din cauza circumstanțelor produse în urma Covid-19, 
în 2020, Banca s-a concentrat cel mai mult pe trei părți 
interesate principale: angajați, clienți și comunitate. 
Alte părți interesate importante ale Băncii sunt furnizorii 
și mediul. 
În ceea ce privește impactul social, Banca s-a implicat 
foarte mult în ajutorarea sistemului medical, prin 
intermediul unei donații importante către unul dintre 
cele mai importante spitale pentru țară, cea mai mare unitate medicală pentru tratamentul împotriva 
COVID-19, Institutul pentru Boli Infecțioase Matei Balș. 
 
2.1.1    Imagine de ansamblu privind COVID-19 

 
Romania este una dintre țările din sud-estul Europei afectate puternic de Covid-19. Începând din 14 
martie, țara noastră a intrat în starea de urgență, care s-a încheiat la data de 14 mai, trecând apoi la 
starea de alertă.  În timpul stării de urgență a fost stabilit un set de restricții pentru a limita mișcarea 
persoanelor, prin urmare, și răspândirea virusului.  
După primele două luni de stare de urgență, autoritățile naționale au dezvoltat o metodologie mai 
cuprinzătoare privind stabilirea zonelor de carantină în funcție de nivelurile de contagiune. 
 
În timpul anului 2020, de la începutul pandemiei, școlile s-au mutat în mediul online și aproape toate 
companiile în care activitatea a permis acest lucru, au trecut la lucrul in regim smartworking. 
 
Sectoarele economice, precum cele de ospitalitate, agrement, călătorii, producție, divertisment s-au 
confruntat cu scenariul critic de închidere din cauza restricțiilor, însă toate sectoarele au fost afectate 
într-un fel sau altul. 
 
În timpul acestei perioade, am avut șansa de a identifica cele mai cruciale probleme pentru țara noastră: 
 Sănătatea: Lipsa resurselor de testare și de tratament a pacienților din spitale, personal insuficient, 
paturi ATI insuficiente pentru a susține numărul în creștere de pacienți. 
 Pierderi sociale; multe companii și-au concediat personalul, majoritatea în turism, HORECA, servicii  
 Educație: trecerea la scoala online a ridicat multe probleme pentru copii care nu aveau resurse pentru 
a participa la programe, din cauza lipsei internetului și în mare parte, a tehnologiei. 
 Susținerea economiei locale 
 
Pentru scăderea efectelor crizei COVID-19 au fost stabilite de către stat mai multe măsuri financiare și 
fiscale cu scopul de a susține grupurile de populație vulnerabile: 

 prelungirea perioadei de neaplicare de taxe pentru datoriile scadente până la data de 25 

decembrie 2020 

 prelungirea termenului limită pentru rambursarea de TVA cu control ulterior până la data de 25 

ianuarie 2021 

 posibilitatea de achitare a ratelor prin autoritatea fiscală centrală, prin intermediul unei proceduri 

mai simple  
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 scutirea de la plată a impozitelor specifice activităților pentru perioada 26 octombrie - 31 

decembrie 2020. 

 ajutor pentru IMM-uri, sub formă de amânări la plată pentru serviciile de utilități: electricitate, gaze 

naturale, apă, servicii de telefonie și internet și plata chiriilor, precum și garanții de stat pentru împrumuturi 

și alte granturi. 

 bonus pentru plata în avans a impozitelor pe profit/impozitelor pe venit ale microîntreprinderilor 

 amânarea plății TVA la vamă pentru importatorii de kituri de testare, medicamente și echipament 

de protecție pentru COVID-19 

 modificarea sumei plăților parțiale de avans pentru contribuabilii care declară impozitul pe profit 

anual - Art. VIII din G.E.O. Nr. 29.2020.  

 zile libere pentru părinți pentru supravegherea copiilor, în cazul închiderii temporare a unităților 
educaționale, pentru toate zilele lucrătoare în timpul stării de urgență, cu o indemnizație de 75% din 
salariu brut lunar, dar nu mai mult de 75% din salariu mediu brut lunar la nivel național; 

 ajutor pentru IMMuri, sub formă de amânări la plată pentru serviciile de utilități: electricitate, gaze 
naturale, apă, servicii de telefonie și internet și plata chiriilor, precum și garanții de stat pentru împrumuturi 
și alte granturi. 

  programe speciale pentru acomodarea nevoilor persoanelor în vârstă pentru a le 
acomoda/satisface nevoile (+65). 

 
În ceea ce privește activitatea bancară, așa cum am menționat și la capitolul Părți interesate, băncile au 
avut ocazia de a-și susține clienții, persoanele fizice și companiile, prin intermediul programelor de stat 
precum: 

 Moratoriul pentru persoane fizice și juridice 

 Asistență de la Bugetul de stat: Programul pentru IMM- IMM INvest 

Cu privire la instituția noastră, în contextul COVID-19, au fost implementate mai multe măsuri pentru 
evitarea contagiunii, pentru protejarea clienților și angajaților noștri și pentru asigurarea continuității 
afacerii în cel mai bun mod posibil. 
 
Condiții de lucru: 

 Conform legislației în vigoare în timpul pandemiei, Angajatul care are peste 50 de angajați este 

obligat să organizeze munca de acasă acolo unde specificul muncii permite, oferind angajaților asistența 

tehnică necesară pentru a realiza activitatea, de exemplu la sediul principal s-a organizat munca de la 

distanță (Munca inteligentă). În cazurile unde specificul activității nu permite, Angajatorul trebuie să 

organizeze programul de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în cel puțin două grupuri care încep 

și termină activitatea la o diferență de cel puțin 2 ore, acest program a fost aplicat în Sucursale. În timpul 

anului 2020, procentul de angajați de la sediul principal care au lucrat de la distanță a fost între 80% - 

90%. Cu privire la munca de la distanță pentru angajații din Sucursale, procentul a fost între 25% - 40% 

în timpul anului 2020. 

 Orele de deschidere în sucursale au scăzut în funcție de clienți (4/6 ore) 

 A fost stabilită o schemă cu turele săptămânale cu angajați care lucrează de la distanță pentru a 

susține continuitatea activității în toate sucursalele noastre 

 Personalului din structurile Sediului i s-a permis să lucreze de la distanță  

 Pentru a susține activitatea de la distanță, au fost furnizate laptopuri și telefoane mobile 

angajaților care nu dețineau aceste dispozitive  
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Activități la sediu și în afara acestuia și măsuri pentru reducerea riscurilor aferente activităților 
operaționale: 

 Au fost adoptate echipamente de protecție personală precum indicatoare de distanță, 

dezinfectanți, materiale de siguranță, scanare etc. 

 A fost aplicat protocolul de curățenie, dezinfectare și curățare pentru Rețeaua de Sucursale și 

sediul principal  

 A fost adoptat/implementat un sistem de organizare a programărilor 

 Toate operațiunile care nu au necesitat prezență fizică au fost mutate/migrate către canalele 

online 

 Au fost aplicate ZERO comisioane pentru înregistrarea în online banking și retragerile de la ATM. 

Mai mult, pe toată durata perioadei, comunicările interne și externe au crescut pentru a susține angajații 
și clienții în activitatea lor.  
A fost dezvoltată o pagină web dedicată cu subiecte legate de accesul în sucursalele noastre, măsurile 
de siguranță, programul, fraudele cibernetice.   
 
https://www.intesasanpaolobank.ro/page/masuri-pentru-banking-sigur  
 
În ceea ce privește inițiativele pentru comunitate, Banca a hotărât să se alăture eforturilor sectorului privat 
în timpul pandemiei prin intermediul unei donații importante către unul dintre cele mai importante spitale 
pentru țară, cea mai mare unitate medicală pentru tratamentul împotriva COVID-19, Institutul pentru Boli 
Infecțioase Matei Balș.  
 
2.1.2   Clienți 
 
În 2020, principalele segmente de afaceri care susțin activitatea sunt: Corporate, Retail, IMM și Afaceri 
mici. 
Obiectivul Băncii de a dezvolta relații de afaceri sustenabile pe termen lung cu companiile performante, 
profitând de modelul nostru de servicii bazat pe relații cu livrarea de servicii de înaltă calitate și expertiza 
companiei mamă a Grupului. 
În 2020, Banca noastră s-a concentrat și pe susținerea clienților săi în timpul pandemiei. 
Strategia de afaceri pentru diminuarea efectelor pandemiei Covid-19 se bazează pe următorii piloni 
principali: 
 
1. Asistența financiară pentru clienți în această perioadă, mai exact: 

 asistență cu privire la capacitatea de rambursare prin Moratoriul pentru persoane fizice și juridice, 

pentru o sumă cuprinzătoare de 216 milioane de lei  

 Măsuri de susținere a împrumuturilor ale Intesa Sanpaolo România dedicate entităților juridice cu 

dificultăți in capacitatea de rambursare  

 diversificarea instrumentelor care susțin entitățile juridice pe 2 niveluri: 

 Asistență de la Bugetul de stat: Programul IMM Invest vizează entitățile juridice care sunt IMM uri 

conform definiției europene (toate segmentele, însă doar o parte din Corporate) 

 Asistență IFI : Prelungirea Programului de garantare InnovFin FEI/Linia de credit BEI/Cadrul de 

distribuire a riscurilor cu BERD. 

Vânzarea la distanță a Internet Banking ului și a cardurilor de debit pentru clienții existenți în timpul 

perioadei stării de urgență. Obiectivul este încurajarea utilizării canalelor digitale pentru realizarea 

tranzacțiilor și menținerea cifrei de afaceri prin intermediul băncii pentru a asigura monitorizarea adecvată 

https://www.intesasanpaolobank.ro/page/masuri-pentru-banking-sigur
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a clienților și, în consecință, pentru a putea identifica problemele care pot apărea în acest nou mod de 

lucru și pentru a găsi în mod proactiv cele mai bune soluții. În plus: 

 Banca pune accent pe eficiență și centralizare prin intermediul revizuirii procesului de OnBoarding 

pentru clienți și implementare prin intermediul Proiectului OnBoarding. 

 În (luna 2020) Banca a lansat gama completă de soluții de Factoring, acoperind tranzacțiile locale 

și internaționale, cu sau fără asumarea riscului de neplată de către bancă. 

Efortul comercial continuu din 2019 în sensul participării în tranzacții specializate/sindicalizate pentru 
clienții Corporate. 
 
2.1.3   Furnizori  
 
Furnizorii reprezintă organizațiile sau persoanele care furnizează un produs sau un serviciu utilizat în 
lanțul de aprovizionare din cadrul organizației noastre. Furnizorul poate avea o relație directă sau 
indirectă cu banca. 
Intesa Sanpaolo Bank Romania are o listă de furnizori definiți, din care 90% sunt locali pentru a susține 
economia națională. Departamentul de Conformitate și AML (inclusiv Responsabilul cu Protecția Datelor) 
realizează diferite verificări înainte de a introduce orice nou furnizor într-o relație de afaceri cu Banca, 
pentru a identifica și elimina orice riscuri potențiale ce pot rezulta din aceste relații de afaceri. 
 
Instrumentele de comunicare ce ne leagă de părțile noastre interesate variază de la site web la 
newsletter, de la comunicare directă prin email la campanii dedicate, canalele care erau utilizate în mod 
activ din momentul începerii pandemiei pentru a asigura un dialog continuu cu părțile noastre interesate. 
 

 
2.1.4    Materialitate 
 

Evaluarea materialității ne ajută să stabilim strategiile anuale, alocarea resurselor, 
monitorizarea problemelor cruciale și redactarea unui plan de acțiune de la an la an. 
În urma procesului de evaluare a subiectelor materiale pentru Banca noastră, 
următoarele 7 au fost identificate, pentru care vom furniza date privind Drepturile 
omului, Aspecte sociale si in relație cu munca, Integritate și Protecția mediului în 
capitolele incluse în declarație. 
 

 

1. Angajare și relațiile de angajare 

2. Susținerea clienților în timpul pandemiei COVID-19  

3. Sănătatea și siguranța la locul de muncă  

4. Dezvoltarea umană și trainingul la locul de muncă  

5. Anti-corupție 

6. Protecția și confidențialitatea datelor consumatorilor 

7. Protecția mediului  
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3      Imagine de ansamblu asupra principalelor aspecte 
3.1 Drepturile omului 

 

 
3.1.1. Considerente relevante și explicațiile lor detaliate  
 
Angajații noștri reprezintă unul dintre cele mai importante active. 
Pentru a-i menține motivați, lucrăm constant pentru a dezvolta cel 
mai bun loc de muncă pentru ei.  
Oferim acces la training în clasă sau online, creând astfel un mediu 
în care fiecare angajat poate avea acces la o varietate de 
oportunități de dezvoltare.  
Pentru populația managerială este accesibilă o aplicație dedicată 
disponibilă pe telefon, tabletă sau laptop, pusă la dispoziția lor de 
către Compania mamă, Aplicația Management Academy 
(Academia de Management). 
O varietate largă de beneficii este oferită de către Bancă în 
colaborare cu partenerii care furnizează produse și servicii apropiate de nevoile angajaților noștri. 
Pentru a îmbunătăți comunicarea și colaborarea printre angajații noștri, inițiativele și campaniile noastre 
interne sunt comunicate prin intermediul newsletterelor în toată organizația. 
Orice abuz suspectat poate fi adus în atenția noastră folosind adresa de email din Codul Etic, afișată pe 
site-ul nostru web, sau în cazul în care angajații băncii folosesc canalul de comunicări confidențiale, 
adresa afișată în Procedura de denunțare a ISPRO. 
Furnizorii noștri sunt verificați de Departamentul nostru de Conformitate și AML și orice aspect care poate 
indica abuzul Drepturilor omului este luat în considerare pentru începutul sau continuarea colaborării 
noastre. 
 
3.1.2. Procesul de monitorizare a considerentelor relevante 
 
Departamentul Resurse Umane și Organizare și Biroul Comunicare Interne și CSR se ocupă cu 
aplicarea, monitorizarea și actualizarea prevederilor cu privire la principiile drepturilor umane la nivel 
local, prin intermediul următoarelor proceduri: 

 Monitorizarea aplicării Codului Etic  

Informatii importante 
 

În cadrul Intesa Sanpaolo Bank Romania, Drepturile omului sunt consolidate printr-o serie de 
declarații, legi și politici, după cum urmează: 

 Declarația universală a drepturilor omului a ONU  

 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 
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 Analizarea rapoartelor privind potențiala nerespectare a Codului Etic primite pe adresa de e-mail 
dedicata  Codului Etic (cod.etic@intesasanpaolo.ro)  

 Analizarea problemelor privind informațiile primite primite pe adresa de e-mail 
((whistleblowing@intesanpaolo.ro)   
 
3.1.3. Indicatori principali de la data de 31 decembrie 2020 
Proporția de angajații de sex feminin și de sex masculin (%):  

 
Accidente la locul de muncă și numărul de zile lucrătoare pierdute ca rezultat: 0;  zile lucrătoare pierdute 
pentru anul 2020 (2019: 1; 22 zile lucrătoare pierdute)  
Numărul de raportări primite în căsuța poștală privind reclamațiile legate de etică aferente drepturilor 
umane: 0 (2019: 0 
 
3.2 Aspecte sociale si in relatie cu munca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.1 Considerente relevante și explicațiile lor detaliate 
 
Tratamentul egal și diversitatea 
Politica Băncii privind diversitatea și oportunitățile egale privește condițiile de evaluare și selectare care 
sunt strict profesionale și în conformitate cu legile în vigoare, dar și cu valorile Grupului din care face 
parte Banca. 
 
Selectarea și evaluarea personalului sunt întotdeauna bazate pe criterii obiective, pentru toate categoriile 
de persoane, indiferent de gen, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, rasă, naționalitate, 
etnie, limbă, religie, opțiune politică, origine socială, dizabilitate, situație sau responsabilitate familială, 
calitate de membru sau activitate de sindicat sau orice alte criterii care ar putea limita drepturile sau 
libertățile fundamentale, asigurând că orice formă de discriminare directă sau indirectă este evitată. 
 
Relațiile de muncă sunt guvernate de oportunități egale și tratament egal între femei și bărbați. Cu privire 
la diversitatea de gen, Banca are în vedere ca în cadrul fiecărui proces de recrutare, ambele genuri să 
fie reprezentate pe lista scurtă.  
 

 Femei  Bărbați  

 Nr. % Nr. % 

Manageri 11 (2019: 11) 45,83 (2019: 47,83) 13 (2019: 12) 54,17 (2019: 52,17) 

Funcționari 32 (2019: 32) 53,33 (2019: 51,61) 28 (2019: 30) 46,67 (2019: 48,39) 

Angajați  373 (2019: 361) 75,20 (2019: 75,37) 123 (2019: 118) 24,80 (2019: 24,63) 

Total  416 71,72% 164 28,28% 

Informatii importante 
 

 Banca respectă pe deplin Codul Muncii în vigoare din România.  

 Conform politicii Băncii, discriminarea, directă sau indirectă, împotriva candidaților sau 
angajaților este interzisă. 

 Până în prezent nu există un Sindicat în cadrul Băncii, cu toate acestea, în 2019 a fost ales 
prin vot secret un Reprezentant al angajaților cu un mandat pe 2 ani; noile alegeri vor fi 
organizate în 2021 

 Conform politicilor Băncii, relațiile de muncă sunt guvernate de egalitatea de șanse și 
tratamentul egal între bărbați și femei.  

 

mailto:cod.etic@intesasanpaolo.ro
mailto:whistleblowing@intesanpaolo.ro
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Atragerea talentului 
Atragerea talentelor reprezintă o activitate 
provocatoare pentru noi, prin urmare am dezvoltat 
politici care promovează o evaluare obiectivă. 
Recrutarea internă este pe primul loc oricând este 
posibil, ca un efort de susținere și promovare a 
propriilor resurse umane. În această privință, 
oportunitățile sunt anunțate angajaților și aceștia 
sunt încurajați să trimită cererea de aplicare pentru 
joburile la care îndeplinesc criteriile de selectare. 
Acestea sunt criterii de selectare transparente și 
definiții clare ale categoriilor de joburi și nivelurilor 
ierarhice, precum și ale dezvoltărilor potențiale de 
carieră. Întreg procesul de recrutare este bazat pe proceduri adecvate, aliniate cu politica Anti-
discriminare, aplicând sisteme și instrumente de selectare specializate care pot include, în funcție de 
profilul candidatului, teste de competență și/sau profesionale pentru candidați. 
 
Remunerare și plată 
Politicile privind remunerarea și acordarea de stimulente Intesa Sanpaolo Bank Romania S.A. sunt 
definite în conformitate cu reglementările locale, europene și italiene și regulile ISP. 
Conform principiilor adoptate de Grupul Intesa Sanpaolo, Politica Intesa Sanpaolo Bank Romania S.A. 
privind remunerarea și acordarea de stimulente se bazează pe următoarele principii: 
 
Corelația dintre remunerare și asumarea riscurilor 

 ghidarea comportamentelor conducerii și personalului spre îndeplinirea obiectivelor într-un cadru 
de reglementare al prevenirii riscurilor 

 Sistemele de remunerare și de acordare a stimulentelor conforme cu politicile de management al 
riscurilor financiare și nefinanciare (inclusiv riscurile legale și reputaționale) într-o abordare prudențială 
conform celor furnizate în Cadrul privind apetitul de risc al Băncii și al Grupului ISP 

 definirea unei remunerații fixe suficient de mari încât să permită reducerea semnificativă a 
componentei variabile, chiar și până la zero, la apariția unor condiții specifice 
Alinierea cu obiectivele pe termen mediu și lung în conformitate cu Toleranța față de risc 

 definirea unui set de Sisteme de acordare a stimulentelor pentru a determina performanțele într-
o perioadă de acumulare multi-anuală și pentru a distribui rezultatele pe termen mediu și lung, respectând 
realizarea Planului de afaceri al Grupului ISP. 
Merit 

 flexibilitatea remunerației: componentele variabile sunt legate de rezultatele obținute și de riscurile 
asumate 

 Competitivitate: accentul pe membrii cheie ai personalului cu aptitudini manageriale înalte, cărora 
le sunt rezervate categorii salariale competitive, în comparație cu piața de referință 

 Recunoașterea celor mai bune performanțe prin intermediul bonusurilor peste medie. 
 Capitaluri proprii 

 Corelația între remunerația fixă și nivelul de responsabilitate măsurată prin intermediul Sistemului 
global de suplimente salariale al rolului profesional/seniorității 

 Diferențierea 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. 
 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 
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 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. 
 
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 
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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. 
 
Reprezentantul angajaților 
Până în prezent, nu există Sindicate în cadrul Băncii. Angajații au un Reprezentant, ales prin vot secret 
la fiecare doi ani, în conformitate cu prevederile Legii privind dialogul social și Codului Muncii.  
Alegerile din 2019 au fost urmate de negocierea între părți care a dus la un nou Contract colectiv de 
muncă înregistrat la Autoritățile de muncă. Același Contract colectiv de muncă a fost valabil în tot anul 
2020. 
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  
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.  
 
3.2.2. Protecția muncii 
Sănătatea și siguranța angajaților noștri este o prioritate pentru noi.  
Obiectivul nostru este să prevenim accidentele și cazurile de boli profesionale, precum și să oferim 
controlul adecvat al riscurilor privind sănătatea și siguranța din activitățile de lucru. Facem acest lucru 
realizând evaluarea riscurilor pentru a identifica potențiale pericole din cauza activităților realizate.  
Ca răspuns la nevoia continuării standardizării la nivel internațional în legătură cu sănătatea și siguranța 
în muncă, Intesa Sanpaolo Bank Romania a adoptat Regulile privind sănătatea în muncă și sistemele 
extinse de gestionare a siguranței pentru toate Băncile Subsidiare Internaționale ale Grupului Intesa 
Sanpaolo. Regulile privind sănătatea în muncă și sistemele de gestionare a siguranței au ca scop 
adoptarea continuă de standarde înalte și promovarea unei culturi bazate pe îmbunătățirea continuă a 
sănătății și siguranței la locul de muncă pentru angajații Băncii. Definiția referentului pentru sănătate și 
siguranță la locul de muncă în cadrul Băncii a fost primul pas spre un nou cadru pentru consolidarea 
sistemului de gestionare a tuturor activităților aferente subiectului, conform strategiei companiei mamă 
privind sănătatea și siguranța la locul de muncă și obiectivului de implementare a sistemelor de 
gestionare conform cerințelor standardului internațional ISO 45001 
Organizația noastră coordonează măsurile de prevenție și de protecție cu structurile de sănătate și 
siguranță ale altor angajatori, în special în cazul contractorilor care lucrează la sediul Băncii pentru a 
gestiona interferențele în timpul activității lor.  
Banca se concentrează și pe partea practică a sănătății și siguranței, astfel încât instruim periodic 
angajații să ofere primul ajutor și cum să se comporte în cazul unui incendiu, realizând exerciții de 
incendiu. 
Activitatea de sănătate și siguranță la locul de muncă în anul pandemiei 2020 a fost concentrată pe 
combaterea răspândirii coronavirusului printre angajați, acesta fiind un an cu colaborări și decizii 
importante în ceea ce privește prevenția: 

 O evaluare specifică a riscurilor a fost realizată în baza unor informații primite de la autoritățile de 
sănătate despre noul coronavirus.  
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 Responsabilul pentru sănătatea și siguranța la locul de muncă al Intesa Sanpaolo Bank Romania 
a fost implicat în dezvoltarea regulamentelor privind sănătatea și siguranța la locul de muncă în acord cu 
Grupul ISP, pentru gestionarea diferitelor moduri de intervenție conform răspândirii epidemiologice a 
epidemiei, cu standarde împărtășite la nivel de Grup și personalizate în mod adecvat conform legii din 
România.  

 Au fost elaborate instrucțiuni de prevenție pentru 
prevenirea răspândirii virusului printre angajați 

 A fost lansat un plan de „prevenție și protecție” ce a 
inclus măsuri tehnice și organizaționale pentru prevenirea 
răspândirii coronavirusului.  

 Au fost publicate periodic informații de 
conștientizare ce conțineau recomandări și informații utile 
pentru prevenirea răspândirii coronavirusului. 
 
Banca a stabilit un sistem de aplicare, monitorizare și actualizare a protecției lucrătorilor care include 
Directorul Executiv, Departamentul de Resurse Umane și Organizare, Biroul de Sănătate și Siguranță, 
Biroul de Comunicări Interne și CSR, Reprezentantul angajaților, prin intermediul următoarelor acțiuni: 

 Monitorizarea respectării Codului Etic  

 Adoptarea căsuței poștale a Codului Etic (cod.etic@intesasanpaolo.ro) ca un canal intern pentru 

raportarea potențialelor încălcări, asigurând faptul că orice raportări făcute vor fi tratate confidențial și cu 

mare responsabilitate 

 Folosirea căsuței poștale pentru denunțare (whistleblowing@intesanpaolo.ro) pentru a raporta 

orice comportament care ar constitui o încălcare a regulilor ce guvernează activitatea bancară și orice 

alt comportament neobișnuit constatat 

 Consultări oficiale bazate pe Legea dialogului, cu Resursele Umane și Reprezentantul angajaților. 

 Consultări oficiale privind Legea dialogului între Conducere, Resurse Umane și Reprezentantul 

angajaților 

 Comitetul privind sănătatea și siguranța la locul de muncă condus de Directorul Executiv, cu 

participarea Directorului Departamentului de Sănătate și Siguranță și a altor angajați care pot propune 

acțiuni menite să îmbunătățească condițiile de lucru. În 2020, Banca a găzduit 4 comitete. 

3.2.3. Principalii indicatori la data de 31 decembrie 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 

Numărul mediu de ore de training: 28,5 ore/persoană (2019: 21) 
Numărul de angajați cărora li s-a permis să lucreze de acasă de la 31/12/2020: 327 (2019: na) 
Numărul de directori de sex feminin și procentul aferent :11 (45%) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categoria Nr.  % 

Manageri 24 (2019: 23) 4,14 (2019: 4,08) 

Funcționari 60 (2019: 62) 10,34 (2019: 10,99) 

Angajați  496 (2019: 479) 85,52 (2019: 84,93) 

Total angajați 580 (2019: 564) 100% 

Rata part-time                     0,69 (2019:0,53) 

mailto:cod.etic@intesasanpaolo.ro
mailto:whistleblowing@intesanpaolo.ro
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3.3 Integritate 
 
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 ghidarea comportamentului 
angajaților.  Avem toleranță zero pentru comportamentul ilegal sau neetic și acest lucru este consolidat 
în mod continuu în politicile noastre relevante, inclusiv politicile privind conflictele de interese și un sistem 
de raportare clar pentru denunțare.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.1.  Considerente relevante și explicațiile lor detaliate 
 
Conflict de interese 
Politica internă oferă asistență și instrucțiuni clare pentru toți angajații, în scopul identificării situațiilor în 
care pot apărea conflicte de interese și pentru a-i asista în gestionarea acestor conflicte. 
Politica are ca scop: 

 Identificarea potențialelor situații de 

conflicte de interese ce pot apărea în 

activitățile realizate de către Bancă. 

 Stabilirea regulilor pentru prevenirea 

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 evitarea conflictelor de interese 

 Identificarea zonelor de activitate din cadrul Băncii ce pot fi afectate de potențiale conflicte de 
interese, precum și monitorizarea lor independentă de către persoane care nu sunt direct implicate în 
respectivele activități, ale căror informații sunt obținute pe baza liniilor de raportare stabilite corect. 
 
 
De asemenea, Banca are proceduri dedicate în domeniul Serviciilor de investiții precum Procedura privind 
regulile pentru prevenirea și gestionarea conflictului de interese în domeniul serviciilor de investiții financiare 
și activități auxiliare pentru asigurarea prevenirii și gestionării oricărui situații potențiale/existente de conflict 
de interese. 

Informatii Importante 
 

 Banca respectă Orientarea Anti-corupție a Grupului care este transpusă în activitățile 
interne și în cele externe 

 Banca se angajează să lupte împotriva corupției în toate formele sale, în cazurile în care 
corupția se referă la oferirea sau acceptarea, direct sau indirect, a sumelor de bani sau a 
altor beneficii capabile să influențeze destinatarul, să introducă sau să recompenseze 
executarea sau omiterea unei funcții/activități. 

 Trainingul online cu privire la principiile Conflictului de interese și Politica Anti-corupție este 
disponibil și obligatoriu pentru toți angajații,  atât în training-ul de induction cât și pentru 
sesiunile anuale (platforma MyLearning). 
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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 
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). 
 
Protecția datelor cu caracter personal 
Dreptul la protecția datelor cu caracter personal sau dreptul la confidențialitate este un drept fundamental 
al indivizilor, direct legat de protecția demnității umane, așa cum a fost descris de Carta drepturilor 
fundamentale din Uniunea Europeană. 
Banca a implementat acțiuni specifice în conformitate cu noul Regulament European nr. 679/2016 privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 
circulație a acestor date (Regulamentul General de Protecție a Datelor), respectiv a dezvoltat și 
implementat Politica privind Protecția Datelor Cu Caracter Personal a Grupului și reguli interne aferente 
pentru aplicarea principiilor stabilite. În același timp, Banca a numit un Responsabil cu Protecția Datelor 
care asigură faptul că Banca implementează în mod adecvat regulamentele și menține legătura cu 
persoanele vizate și autoritatea pentru protecția datelor. În timpul anului 2020, Banca nu a înregistrat 
niciun raport privind încălcarea confidențialității datelor. 
 
Securitatea cibernetică 
Securitatea digitală reprezintă protejarea identității online. Criminalii găsesc noi moduri de operare și de 
furt al informațiilor utilizatorilor digitali pentru propriul câștig. Securitatea digitală este un termen exhaustiv 
care include instrumentele utilizate pentru securizarea identității Băncii, activelor și tehnologiei, în lumea 
online și mobilă și, de asemenea, Banca trebuie să respecte legile privind securitatea cibernetică emise 
de autorități. 
 
Luând în considerare transformarea rapidă a peisajului digital, securitatea cibernetică trebuie să evolueze 
în paralel, prin urmare, pentru a asigura o securitate digitală adecvată. Astfel, Banca a implementat cadrul 
de securitate cibernetică al Grupului Intesa Sanpaolo, acest proces fiind realizat periodic și este 
declanșat de modificările aplicate de Grup, pentru a asigura faptul că cadrul de securitate cibernetică se 
aliniază la contextul intern și extern (de exemplu: Orientarea privind securitatea cibernetică a Grupului 
Intesa Sanpaolo, Orientarea privind continuitatea Grupului Intesa Sanpaolo, toate regulile de securitate 
etc.) 
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Intesa Sanpaolo Bank Romania respectă toate legile locale emise de Autoritățile de Supraveghere din 
România, precum și regulamentele Grupului ISP în ceea ce privește securitatea cibernetică și a stabilit 
un   
cadru dedicat de securitate cibernetică ce acoperă securitatea cibernetică, continuitatea afacerii, 
managementul incidentelor și temele anti-fraudă.  
Mai mult, pentru a combate criminalitatea informatică, Banca a implementat soluții de securitate pentru 
protejarea activelor cheie și a tranzacțiilor clienților (de exemplu: software anti-virus, soluții de firewall, 
autentificare puternică pentru client și mecanisme de autorizare - aliniate la cerințele PSD2, instrumente 
anti-fraudă, instrumente SIEM, etc.). 
În ceea ce privește trainingul privind securitatea cibernetică, Intesa Sanpaolo Bank Romania realizează 
sesiuni de training anuale pentru a crește conștientizarea privind acest subiect și pentru a aminti 
angajaților Băncii principiile de securitate, modul de a reacționa când primesc emailuri de tip 
phishing/malware etc. Aceste tipuri de sesiuni de training și de conștientizare sunt realizate pe platforma 
MyLearning, email, etc. 
În scopul conștientizării și prevenției, Banca publică periodic pe site-ul web mesaje și documente de 
conștientizare ce conțin recomandări și informații utile din punctul de vedere al securității și prevenirii 
fraudei pentru clienții Băncii, cu privire la ingineria socială în curs, campaniile împotriva phishing și 
malware, bazate pe notificări primite de la Banca Națională a României, Asociația Băncilor din România, 
CERT-RO, SOC și CERT din cadrul Grupului Intesa Sanpaolo. Pentru același domeniu de aplicare 
aceste tipuri de notificări sunt trimise și prin intermediul căsuței virtuale din platforma de Internet Banking. 
 
Exemple de astfel de notificări pot fi găsite pe linkurile de mai jos: 
 
https://www.intesasanpaolobank.ro/page/documente-si-informatii-utile 
https://www.intesasanpaolobank.ro/page/masuri-pentru-banking-sigur 
 

 
Conflictul de interese  
 
Conform definiției noastre, un conflict de interese reprezintă situația sau circumstanțele în care interesul 
personal direct sau indirect al angajaților sau al membrilor Comitetului de Management este contrar 
interesului Băncii, astfel încât afectează sau poate afecta independența și obiectivitatea acestora de a 
lua decizii sau de a-și îndeplini la timp sarcinile funcției. 
 
Banca a definit anumite situații în care poate apărea un conflict de interese: 

 Implicarea angajaților în activități realizate în paralel cu statutul de angajat - în această privință 

alte activități pe care angajatul dorește să le realizeze în paralel cu cele ale Băncii vor fi raportate, astfel 

încât Banca să poată stabili dacă activitatea realizată poate afecta sau nu interesele Băncii 

 Activitatea realizată în cadrul Băncii - fără responsabilități care pot genera situații de Conflict de 

interese, fără puteri de împuternicire a conturilor clienților 

 Cadouri / beneficii - nu sunt acceptate cadouri sau articole gratuite care depășesc valoarea 

simbolică, având în vedere prevederile Codului de conduită, Regulilor privind declararea cadourilor și 

cheltuielilor de protocol și Politicii Anti-corupție a ISPRO 

 Furnizorii / colaboratorii Băncii - furnizorii de servicii și colaboratorii Băncii sunt evaluați în 

momentul selectării și din perspectiva existenței situațiilor de conflict de interese între aceștia și angajații 

Băncii 

 Implicarea angajaților în activitățile de pe piața de capital 

 Gestionarea informațiilor privind interesele Managerilor cu funcții cheie. 

https://www.intesasanpaolobank.ro/page/masuri-pentru-banking-sigur
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Cu privire la gestionarea potențialelor conflicte de interese, există un grup de lucru definit la nivelul Băncii 
care analizează toate cazurile și furnizează opinia lor. În baza opiniei grupului de lucru, Banca emite o 
autorizație specifică după cum urmează: în cazul în care nu a fost identificat niciun conflict   
opinia grupului de lucru este suficientă, în cazul în care un potențial conflict de interese a fost identificat, 
este necesară aprobarea Comitetului de Management. 
 
Toate cazurile potențiale de conflict de interese sunt monitorizate de Departamentul de Conformitate și 
AML prin intermediul instrumentelor de ticketing care permit o gestionare adecvată a acestor cazuri. 
Consiliul Director are responsabilitatea de a aproba Politica de gestionare a conflictelor de interese în 
cadrul Băncii și de a supraveghea implementarea politicii și respectarea regulilor stabilite în cadrul 
acesteia, Dacă este cazul, Consiliul analizează posibilele situații de conflict de intereseși acordă 
autorizația pentru membrii Comitetului de Management. 
Comitetul de Management are responsabilitatea de a analiza posibilele situații de conflict de interese 
și acordă autorizația necesară pentru a analiza rapoartele prezentate de către Departamentul de Audit 
Intern / Departamentul de Conformitate și AML privind situațiile identificate de conflict de interese. 
Departamentul de Resurse Umane și Organizare este direct implicat în implementarea politicii, 
informând angajații de la angajare despre obligațiile lor cu privire la politică, pregătind toate activitățile 
necesare și monitorizând anual gradul de finalizare al revizuirii anuale a declarațiilor. Are de asemenea 
responsabilitatea de a analiza solicitările angajaților și de a emite o opinie în această privință, în calitate 
de membru al Grupului de lucru. De asemenea, oferă training online specializat cu privire la respectarea 
acestei politici pentru evitarea conflictului de interese din cadrul Băncii. 
Departamentul de Conformitate și AML este responsabil pentru analizarea solicitărilor angajaților și a 
datelor furnizate de aceștia pentru a identifica situații ce pot genera posibile conflicte de interese și pentru 
a emite o opinie în această privință, în calitate de membru al Grupului de lucru. Monitorizarea activităților 
(verificări bianuale) pentru identificarea posibilelor situații de conflict ale conflictelor de interese reale sau 
posibile. Realizarea de verificări anuale pentru a identifica situațiile de conflict de interese potențiale sau 
actuale și de a informa structurile relevante. 
Departamentul Juridic are responsabilitatea de a analiza solicitările angajaților și de a emite o opinie în 
această privință, în calitate de membru al Grupului de lucru. 
Departamentul de Subscrieri are responsabilitatea de a analiza solicitările angajaților și de a emite o 
opinie în această privință, în calitate de membru al Grupului de lucru. 
Departamentul de Management al Riscurilor are responsabilitatea de a evalua riscurile conflictelor de 
interese pentru situațiile în care conflictele de interese declarate/identificate includ și riscuri operaționale 
potențiale sau actuale, în calitate de membru al Grupului de lucru. 
Departamentul de Audit Intern are responsabilitatea de a evalua calitatea și de a verifica respectarea 
politicilor și procedurilor Băncii în toate activitățile și subdiviziunile sale, inclusiv această Politică, 
raportând anual către conducere privind cazurile de conflict de interese identificate confirmate. 

 
3.3.2 Principalii indicatori de la data de 31 decembrie 2020 
 
Nr. de angajați care au participat la trainingul online privind conflictul de interese: 473 (2019:275) 
Nr. de angajați care a participat la trainingul privind protecția datelor: 49 (2019: 52) 
Nr. de verificări anti-corupție realizate asupra terților: 119 (2019: 78) 
Nr. de evenimente legate de corupție (identificate, comunicate prin plângeri sau autorități, informații 
negative publice): 0 (2019:0) 
Nr. de solicitări gestionate pentru exercitarea drepturilor privind protecția datelor: 43 (raportare primul an) 
Nr. de angajați care au participat la trainingul online anti-corupție: 444 (raportare primul an) 
Nr. de raportări de încălcare a confidențialității datelor: 0 (2019: 0) 
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3.4. Protecția mediul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considerăm că performanța noastră privind mediul este 
importantă pentru clienții, angajații noștri și alte părți interesate.                                                                                                                                           
 
Suntem conectați la/îngrijorați despre riscurile privind 
schimbarea climei, prin urmare, principalele noastre obiective 
sunt:  

 respectarea cerințelor legale și a altor regulamente 

relevante în domeniul protecției mediului 

 identificarea și ținerea sub control a problemelor de 

mediu 

 prevenirea poluării  

 scăderea cantității de deșeuri  

 reducerea consumului de resurse naturale 

 dezvoltarea unei oferte de produse verzi  

Datorită activității noastre de profil, impactul nostru direct 
asupra mediului vine din emisiile de carbon generate de utilizarea de energie din birourile noastre și prin 
intermediul călătoriilor de afaceri și a consumului de hârtie. Aici ne concentrăm eforturile. Alte inițiative 
stabilite au ca scop reducerea consumului de apă și a altor resurse și îmbunătățirea gestionării deșeurilor 
unde este posibil. 
 
 
3.4.1 Considerente relevante și explicațiile lor detaliate 
 
Obiectivul nostru este reducerea impactului asupra mediului al operațiunilor noastre prin gestionarea 
consumului de energie, hârtie și apă, precum și reducerea totalului de emisii și deșeuri. Ne angajăm să: 

IDEI PRINCIPALE 
 

 Intesa Sanpaolo Bank Romania respectă Regulamentul Grupului privind politica de mediu 
și energie, ghidul privind guvernanța operațiunilor de împrumut cu privire la riscurile de 
mediu, sociale și de guvernanță, iar in 2020 a demarat actiunile pentru implementarea  
Regulilor privind creditarea în sectorul cărbunelui  

  Banca acționează în această privință conform strategiei stabilite de grup, participând în 
acțiuni coordonate de Grup și sau de Divizia de Băncii Subsidiare Internaționale și în 
legătură strânsă cu legile din România cu privire la protecția mediului 

 Banca continuă să urmărească obiectivele de eficiență energetică, precum instalarea de 
becuri LED în sucursale și achiziția de electronice cu consum scăzut de energie 

 În activitatea de zi cu zi, pentru a diminua cantitatea de imprimare, implementarea imprimării 
centralizate a marcat o scădere importantă în cantitatea de pagini imprimate/persoană 

 La sediul principal din București, colectarea deșeurilor se face în mod selectiv și în special 
pentru documente am contractat colectare specială și reciclare. 
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 reducem consumul de energie concentrându-ne pe soluții eficiente energetic care 

optimizează utilizarea în clădirile noastre, luând măsuri organizaționale și, de asemenea, achiziția de 

tehnologie cu consum minim conform recomandărilor Grupului. 

 reducem consumul de hârtie la birou și scădem utilizarea hârtiei pentru activitățile noastre de 

marketing și distribuție oriunde este permis; Banca utilizează doar hârtie certificată și/sau reciclată 

 reducem consumul de apă în toate sediile noastre 

 reducem deșeurile pe care le generăm și reciclăm aceste deșeuri, inclusiv deșeurile noastre 

IT 

 reducem emisiile din călătoriile noastre de afaceri prin scăderea numărului de călătorii pe 

distanță lungă ale angajaților noștri, stimulând utilizarea mijloacelor alternative de comunicare. Oricând 

nu reușim să evităm călătoriile de afaceri, vom căuta să le facem folosind cele mai eficiente mijloace de 

transport 

 reducem consumul de combustibil prin reînnoirea flotei auto conform nevoilor noastre actuale 

și recomandării privind emisiile euro. 

În 2020, Banca a îmbunătățit procesul de colectare selectivă a hârtiei cu scopul de a fi distrusă în condiții 
de confidențialitate și apoi reciclată.  
Procesul de relocare pentru noul sediu  principal din București a rezultat într-o cantitate semnificativă de 
hârtie care a făcut de asemenea obiectul procesului de reciclare. 
Mai mult, în noul sediul principal din București am implementat un program pentru colectarea selectivă a 
deșeurilor, pentru a crește cantitățile de plastic, hârtie și sticlă care sunt reciclate corespunzător și de 
asemenea cu scopul de a reduce deșeurile. 
Cu privire la 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 a fi eliminate corespunzător. 
 
Toate activitățile privind mediul și energia sunt realizate cu structura de coordonare a ISP, în care, din 
2019 o rețea de referenți de mediu este implicată în mai multe activități inclusiv raportare, monitorizare, 
analiză ad-hoc și training. 
 
 
3.4.2 Procesul de monitorizare a considerentelor relevante 
 
Intesa Sanpaolo Bank Romania respectă regulamentele de mediu și îmbunătățește continuu  acțiunile 
pentru a deveni un loc de muncă mai eficient energetic. Procesele sunt monitorizate prin intermediul 
Departamentului de Logistică, Departamentului de Resurse Umane și Organizare, Biroului de 
Comunicare Interna și CSR, în strânsă colaborare cu Departamentul de Siguranță și Protecție in Munca 
al Intesa Sanpaolo.  
 
3.4.3 Principalii indicatori de la data de 31 decembrie 2020 
 
Indicatorii de mai jos se bazează pe cifrele de consum înregistrate in anul 2020. 
A fost luat in considerare că în 2020, criza COVID-19 a avut un impact de scădere a tuturor indicatorilor 
de mai jos datorită lucrului de la distanță, interzicerii călătoriilor și trecerii la activitățile online. 
Mai mult, mutarea într-un sediu nou ne-a dat oportunitatea de a îmbrățișa tehnologii mai noi bazate pe 
senzori, care au determinat un consum mai scăzut de kwh. 
 
Total energie utilizată (gaze și încălzire centrală): 2020:7.588,74  (2019: 9448 GJ )  
Emisia de CO2 (t) ce rezultă din utilizarea energiei:2020:421,27t t (2019:524t) 
Utilizarea de hârtie:2020:16595 Kg (2019:25047 Kg ) 
Utilizarea de curent electric (kwh):2020:968.562kwh (2019:1.406.439 kwh) 
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Deșeuri reciclate: hârtie și carton: 2020: 9800kg (2019: 78591 kg- cantitate rezultată din preluarea 
Veneto) 
Activități  pentru educația copiilor: 2 evenimente dedicate Zilei Mondiale a Economisirii (2019: 1) 

 

4.    Încheiere 
 
Această declarație reprezintă al doilea astfel de exercițiu din partea Băncii privind prezentarea celor mai 
relevante aspecte în ceea ce privește informațiile non financiare. 
Contextul internațional acorda mai multă importanță subiectelor precum Drepturile umane, Anti-corupție, 
mediu, securitate cibernetică, iar Banca, prin intermediul acestui document, raportează contextul, 
evoluția și instrumentele care sunt utilizate în activitate. 
A fost inclus un capitol dedicat COVID-19, cu accent național dar și strict la nivelul Băncii. 
Această declarație reprezintă obligația Băncii de raportare transparentă și implicare în dezvoltarea 
strategiilor, acțiunilor și alocării de fonduri pentru susținerea subiectelor materiale. 
Pentru anul 2021 ne angajăm să continuăm acțiunile implementate în 2020 respectând cadrul actual și 
să dezvoltăm noi strategii și activități acolo unde sunt identificate nevoi specifice. 
Pentru orice fel de detalii, solicitări de informații adiționale și sugestii pentru acțiuni viitoare, vă rugăm să 
ne contactați folosind adresa headoffice@intesasanpaolo.ro.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Dănuț Sandu        Andrea De Michelis 

  

Membru al Consiliului de administrație 
 
Director general                                                           

  Membru al Consiliului de administrație  
 
    Prim director general adjunct 
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