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DECLARATIE NON FINANCIARA 2019
Acest document include rezultatele obtinute si politicile aplicate cu privire la aspectele non-financiare
care sunt considerate cele mai relevante pentru Intesa Sanpaolo Bank Romania si partile interesate ale
acesteia.
Declaratia este redactata conform legislatiei nationale in vigoare si reflecta perspectiva Bancii din
Romania pentru anul 2019.
Intesa Sanpaolo Bank Romania face parte din Divizia Internationala a Bancilor Subsidiare ale Grupului
Intesa Sanpaolo.
1. Principiile nostre de sustenabilitate
An de an, Intesa Sanpaolo Bank Romania integreaza mai
multe actiuni de sustenabilitate in planul sau de actiune si
incearca sa le transpuna in operatiunile, produsele si
serviciile sale.
Avand sprijinul continuu al Bancii-mama, in fiecare nou an,
ne continuam eforturile de dezvoltare durabila prin
propunerea de business si imbunatatirea relatiilor cu partile
interesate/stakeholderi, iar aici ne referim la angajatii, clientii,
furnizorii, mediul inconjurator si comunitatea noastra.
In 2019, eforturile noastre au continuat sa se concentreze pe:
Integrarea angajatilor proveniti din Veneto Bank, retentia
celor mai buni angajati si dezvoltarea si motivatia
personalului in general
Imbogatirea propunerii comerciale dedicate clientilor nostri si crearea premiselor pentru o experienta
digitala mai buna
Punerea in aplicare a unor noi masuri privind protectia mediului si energia
Continuarea dezvoltarii programelor cu impact social si colaborarea stransa cu partenerii nostri
pentru a sustine strategiile comune de responsabilitate sociala.
2. Model de afaceri
Intesa Sanpaolo Bank este operationala in tara noastra
incepand cu anul 1997, sub diferite denumiri; incepand cu
14 ianuarie 2008, functioneaza sub numele de Banca
Comerciala Intesa Sanpaolo Romania SA.
Ocupand pozitia 15 in sistemul bancar romanesc, cu o cota
de piata de 1,26%, Banca noastra opereaza cu o retea de
34 de sucursale, in orasele mari ale tarii.
In 2019, Banca s-a concentrat pe companii mari si IMM-uri,
relansand segmentul Retail prin canalele digitale.
Principalele linii strategice ale Bancii sunt:
Dinamizarea transformarii digitale in paralel cu eficientizarea rolurilor din reteaua teritoriala, prin
adoptarea de noi tehnologii care vor usura procesele si vor asigna personalului noi roluri in relatia
cu clientii, facand intregul flux mai eficient
Cresterea veniturilor intr-un mediu foarte competitiv, imbunatatind in acelasi timp structura de costuri
printr-o oferta mai complexa oferita clientilor si costuri mai bune pentru produse si servicii
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Imbunatatirea vanzarii incrucisate a produselor prin intermediul sistemelor dezvoltate prin adaptarea
la piata si la comportamentul clientilor
Imbunatatirea capacitatii de stabilire a costurilor printr-un proces de vanzare imbunatatit
Imbunatatirea structurii costurilor, in special prin revizuirea proceselor
Imbunatatirea ofertei de creditare printr-o intelegere mai complexa a pietei si includerea know-howului in ofertarea clientului.
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.
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 Banca mama.
Delegatul CSR raporteaza orice alerta primita cu privire la nerespectarea Codului Etic Directorului
General, Comitetului de Management, Comitetului de Audit si Unitatii dedicate a Grupului, la fiecare 6
luni.
In 2019 nu au fost primite rapoarte de nerespectare a Codului Etic.
Toate partile interesate pot accesa cu usurinta Codul Etic al Grupului si Bancii, care este publicat intr-o
versiune completa pe website-ul Bancii.
Banca considera ca aria de combatere a coruptiei este extrem de importanta. De aceea, au fost
implementate:
• Politici si proceduri dedicate anti-coruptiei. In 2019, au fost verificate continuu coerenta
reglementarilor interne cu principiile generale stabilite in regulile Grupului si in reglementarile
locale, in scopul implementarii alinierii necesare. In special, au fost actualizate procedurile de
achizitii publice prin introducerea evaluarii furnizorilor, au fost revizuite regulile de donatie,
precum si regulile privind cadourile si cheltuielile de protocol
• Conflict de interese politici si proceduri dedicate. In 2019, a fost verificata in permanenta coerenta
reglementarilor interne cu principiile generale prevazute in regulile Grupului si in reglementarile
locale, in scopul implementarii alinierii necesare. In special, a fost actualizat regulamentul cu
privire la frecventa raportarii catre organismul de conducere, simplificarea procesului de revizuire
anuala a pozitiei angajatului. A fost actualizata si aplicatia dedicata.
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Alte domenii-cheie sunt reprezentate de: combaterea spalarii banilor, evitarea conflictelor de interese,
gestionarea riscurilor, auditul intern, protectia datelor, protectia datelor digitale si combaterea terorismului
financiar, toate acestea fiind supravegheate de departamentele responsabile.
In scopul cresterii gradului de constientizare a angajatilor cu privire la reclamatiile etice, a fost structurat
un program de instruire dedicat atat personalului existent, cat si noilor angajati in timpul programului de
induction la angajare. Instruirea privind reclamatiile etice a fost structurata intr-un program online de 2,5
ore, gazduit pe platforma noastra de instruire.
In 2019, 206 de persoane au parcurs acest program de instruire.
4. Valori si viziune
Strategia noastra de crestere are la baza crearea de valori solide si durabile din punct de vedere economic
si financiar, social si de mediu, fundamentate pe increderea tuturor partilor interesate pe care le
concentram in urmatoarele valori de referinta incorporate in Codul 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.

pg. 3

DECLARATIE NON FINANCIARA 2019
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 si, avand in vedere noua
noastra directie de vanzare catre segmental Retail, ne angajam sa extindem in urmatorii ani accesul la
instrumente de creditare si servicii financiare.
Dorim sa contribuim la bunastare, sprijinind si implementand initiative si proiecte culturale pentru binele
comun.
5. Partile interesate/stakeholderii
Mentinerea unui dialog benefic continuu cu principalele
parti interesate/stakeholderi reprezinta esenta dezvoltarii
noastre operationale si umane.
Banca s-a concentrat in 2019 pe doua parti interesate
principale: angajati si clienti.
In ceea ce priveste angajatii, am inclus in prezenta
declaratie mai multe detalii.
Pe parcursul anului 2019 principalele segmente de
afaceri care au sustinut activitatea au fost: Corporate,
IMM-uri si Intreprinderi mici. Nu trebuie uitat ca in 2019,
Banca a inceput trecerea de la o Banca axata pe persoane juridice catre o „banca universala”, reluand
activitatea Retail prin oferirea unei o game largi de produse si servicii.
Procesul de transformare este in desfasurare.
Scopul Bancii este de a dezvolta relatii de afaceri durabile, pe termen lung, cu companii performante,
bazandu-se pe furnizarea de servicii de inalta calitate si expertiza Grupului.
In ecosistemul nostru am identificat si alti stakeholderi: furnizorii si mediul inconjurator.
Furnizorii reprezinta organizatii sau persoane care furnizeaza un produs sau serviciu utilizat in lantul de
aprovizionare al organizatiei noastre. Furnizorul poate avea o relatie directa sau indirecta cu banca.
Intesa Sanpaolo Bank România are o lista de furnizori definiti, dintre care 90% sunt locali pentru a sprijini
economia nationala. Departamentul Conformitate & AML efectueaza o verificare inainte de a ii introduce
in lantul nostru de furnizare.
In ceea ce priveste mediul inconjurator, veti gasi mai multe detalii intr-un capitol dedicat.
Instrumentele de comunicare prin care mentinem o comunicare deschisa cu stakeholderii variaza de la
website-ul bancii, la newslettere, de la comunicari directe prin e-mail, la campanii dedicate.
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6. Drepturile Omului
INFORMATII IMPORTANTE

La Intesa Sanpaolo Bank Romania, Drepturile Omului sunt consolidate printr-o serie de declaratii,
legi si politici, dupa cum urmeaza:
Declaratia universala privind Drepturile Omului ONU
Constitutia Romaniei si toate celelalte conventii generale interne si internationale privind
Drepturile si etica omului
Politica de Grup privind Drepturile Omului
Politica anti-discriminare
Codul Etic si Codul de Conduita bazate pe aceste politici
Politica de protectie a datelor
Angajatii nostri reprezinta una dintre cele mai importante valori ale
Bancii. Pentru a mentine o echipa motivata, lucram in permanenta
pentru a dezvolta cel mai bun loc de munca pentru aceasta.
Oferim acces la training-uri in clasa si on-line, creand astfel un mediu in
care fiecare angajat poate avea acces la o multitudine de oportunitati de
dezvoltare.
Pentru angajatii cu rol managerial, este disponibila o aplicatie dedicata,
pusa la dispozitie de Grup, accesibila pe mobil, tableta si laptop.
Banca pune la dispozitia angajatilor o mare varietate de beneficii in
colaborare cu parteneri care ofera produse si servicii apropiate nevoilor
acestora.
Pentru a imbunatati comunicarea si colaborarea dintre angajatii nostri, actiunile noastre interne si
campaniile sunt comunicate prin newsletter intern in toata organizatia.
Asa cum am mentionat in capitolul anterior, cel mai mare portofoliu de clienti este reprezentat de
companii, IMM-uri si intreprinderi mici, dar toate aceste entitati impreuna cu persoanele fizice sunt
protejate de legislatia nationala in vigoare si de autoritatile specifice care reglementeaza drepturile
consumatorilor. Orice abuz poate fi adus la cunostinta folosind adresa de e-mail dedicata Codului Etic,
care este afisata pe website-ul nostru.
Furnizorii nostri sunt verificati de Departamentul Conformitate & AML si orice aspect care poate indica
abuzul la Drepturile Omului este luat in considerare pentru inceputul sau continuarea colaborarii noastre.
6.1. Consideratii relevante si explicatii detaliate ale acestora
In baza regulilor, legilor si procedurilor mentionate mai sus, Intesa Sanpaolo Bank Romania a dezvoltat
un mecanism menit sa identifice si sa diminueze abuzurile care au ca tinta Drepturile Omului, indiferent
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daca ne referim la angajati, clienti, furnizori sau alte institutii.
Mai mult, prin Codul Etic adoptat in 2017 de catre Consiliul de Administratie, Intesa Sanpaolo Bank
Romania:
• se angajeaza sa contribuie la protejarea Drepturilor Omului in conformitate cu principiile Declaratiei
Universale din 1948 si conventiile internationale ulterioare privind drepturile civile si politice cu privire la
drepturile economice, sociale si culturale
• recunoaste principiile enuntate in conventiile fundamentale ale OIM (Organizatia Internationala a
Muncii), in special dreptul la asociere si la negocieri colective, interdictia muncii fortate, a copiilor si
eliminarea discriminarii la locul de munca
• contribuie la lupta impotriva coruptiei, sprijinind liniile directoare ale OCDE (Organizatia pentru
Cooperare si Dezvoltare Economica) si principiile anticoruptie emise de Organizatia Natiunilor Unite in
2003, inclusiv printr-o abordare „toleranta zero” fara de orice cazuri de coruptie.
Respectand regulile, legile si politicile Drepturilor Omului, ne angajam la:
respectarea drepturilor salariatilor;
respectarea drepturilor clientilor
respectarea drepturilor furnizorilor
respectarea Drepturilor Omului pe intregul lant de aprovizionare
respectarea Drepturilor Omului atunci cand vorbim despre activitatile noastre de finantare, servicii
pentru clienti, investitii.
6.2. Procesul de monitorizare
Urmatoarele structure sunt responsabile cu aplicarea, monitorizarea si actualizarea protectiei Drepturilor
Omului: Departamentul Conformitate & AML, Departamentul Resurse Umane & Organizare si Biroul de
Comunicare Interna & CSR, prin urmatoarele proceduri:
Monitorizarea respectarii Codului Etic
Folosirea casutei postale anexate Codului Etic (cod.etic@intesasanpaolo.ro) ca instrument de
informare si instrument de garantie ca orice rapoarte facuta vor fi tratata cu confidentialitate si
responsabilitate deosebita
Analiza activitatii, identificarea riscurilor si a scenariilor in functie de factorul interesat afectat.
6.3. Indicatori principali la 31 decembrie 2019
Proportia angajatilor de sex feminin si de sex masculin pe diferite niveluri ierarhice (%):
Femei

Management
Senior
Middle
Management
Ofiteri
Total

Nr.
11 (2018: 9)

Barbati

%
47.83 (2018: 42.86)

Nr.
12 (2018: 12)

%
52.17 (2018: 57.14)

32 (2018: 36)

51.61 (2018: 48.65)

30 (2018: 38)

48.39 (2018: 51.35)

361 (2018: 393)
404

75.37 (2018: 76.91)
71,63%

118 (2018: 118)
160

24.63 2018: 23.09)
28,36%
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Accidentele la locul de munca si numarul de zile de munca pierdute ca urmare: 1 accident de circulatie,
22 de zile lucratoare
Numar de reclamatii etice formulate din cauza incalcarii drepturilor omului: 0 (2018: aceeasi informatie)
Finantarea activitatilor de educatie pentru copii: Ziua Mondiala a Economiilor (2018: aceeasi informatie).
7. Aspecte sociale si in relatia cu munca

INFORMATII IMPORTANTE

• Banca respecta pe deplin Codul Muncii in vigoare in Romania
• In conformitate cu politica Bancii, discriminarea, directa sau indirecta, la adresa candidatilor sau
a angajatilor este interzisa
• In cadrul Bancii nu exista un sindicat, dar in 2019 a fost ales, prin vot secret, reprezentantul
angajatilor
 Conform politicilor Bancii, relatiile de munca sunt guvernate de egalitatea de sanse si egalitatea
de tratament intre barbati si femei.

7.1. Consideratii relevante si explicatii detaliate ale acestora
Tratament egal si diversitate
Politica Bancii privind diversitatea si egalitatea de
sanse vizeaza conditiile de evaluare si selectie
care sunt de natura strict profesionala si in
conformitate cu legislatia in vigoare, dar si cu
valorile Grupului din care din care facem parte.
Evaluarea si selectia se fac intotdeauna pe criterii
obiective, pentru toate categoriile de persoane,
indiferent de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, rasa, nationalitate, etnie, limba, religie,
optiune politica, origine sociala, dizabilitate, situatie sau responsabilitate a familiei, membru sau activitate
sindicala sau orice alte criterii care ar putea avea ca efect restrictionarea drepturilor sau libertatilor
fundamentale, asigurand evitarea oricarei forme de discriminare directa sau indirecta.
Relatiile de munca sunt guvernate de egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati. In ceea
ce priveste diversitatea de gen, Banca prevede ca in fiecare proces de selectie si recrutare, ambele sexe
vor fi reprezentate pe lista scurta.
Atragerea talentului
Atragerea talentului reprezinta o mare provocare pentru noi, de aceea, am dezvoltat politici care
promoveaza o evaluare obiectiva.
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Recrutarea interna este aleasa cu prioritate, ca un efort de sustinere si promovare a resurselor noastre
umane existente. In acest sens, oportunitatile sunt anuntate in primul rand angajatilor, care sunt incurajati
sa candideze pentru pozitia nou deschisa in cadrul Bancii.
In cadrul Intesa Sanpaolo Bank Romania exista criterii transparente de selectie si clasificari ale locuri de
munca si niveluri ierarhice, precum si potentiale evolutii ale carierei.
Intregul proces de recrutare se bazeaza pe proceduri adecvate, aliniate la politica anti-discriminare,
aplicand sisteme si instrumente de selectie specializate, care pot include, in functie de profilul
candidatului, competenta si / sau test profesional.
Remuneratie si plata
Politica de remunerare si stimulare a Intesa Sanpaolo Bank Romania este definita in conformitate cu
reglementarile locale, europene, italiene si cu normele Intesa Sanpaolo Group.
In conformitate cu principiile adoptate de Grupul Intesa Sanpaolo, politicile de remunerare si stimulare
ale Intesa Sanpaolo Bank Romania S.A. se bazeaza pe urmatoarele principii:
Corelatia dintre remunerare si asumarea riscurilor
Alinierea la obiective pe termen mediu si lung, in conformitate cu toleranta la risc
Merit
Echitate
Durabilitate
Respectarea reglementarilor
Remuneratia se bazeaza pe scheme de segmentare a personalului care permit adaptarea operationala
a principiilor meritului si corectitudinii, pentru a diferentia in mod adecvat remuneratia totala si a dispune
mecanisme de plata specifice diferitelor grupuri de personal, cu un accent special pe cele care au un rol
important de reglementare pentru care sunt stabilite cerinte mai stricte.
Remuneratia angajatilor are in vedere criteriile salariale nationale, facand o distinctie clara intre criteriile
de determinare: componenta fixa si componenta variabila.
 Componenta fixa este stabila si irevocabila si determinata pe baza unor criterii prestabilite si
nediscretionate, cum ar fi: cadrul contractual, rolul detinut, responsabilitatile atribuite, experienta
particulara si expertiza dobandita de angajat. Pentru a structura si asigura un sistem transparent
pentru remuneratia fixa, este stabilita o grila de salarii. Criteriile de revizuire a salariilor vor tine
cont de rezultatele concrete obtinute in activitate, grila de salarizare, nivelul salariului pe piata si
riscurile asociate neinterventiei cu privire la salariu etc.
 Componenta variabila este legata de performanta angajatului si este aliniata la rezultatele
obtinute efectiv si la riscurile asumate prudential.
Evaluarea performantei
Evaluarea performantei se realizeaza multi-anual, pentru a ne asigura ca procesul in sine se bazeaza pe
performante consistente, prin urmare, plata componentelor de remunerare bazate pe perioade de
performanta pe o perioada care tine cont de ciclul de activitate al Bancii.
Performanta isi propune sa promoveze o cultura orientata spre rezultate si se masoara din multiple
perspective:
• cantitativ (rentabilitate, crestere, productivitate, cost de risc, etc.)
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• calitativ (actiuni sau proiecte strategice, competente manageriale etc.)
Obiectivitatea evaluarii este garantata printr-un proces omogen si uniform in cadrul Bancii, care
imbunatateste si stimuleaza o comunicare clara si structurata despre obiective si cele mai eficiente
metode prin care acestea pot fi atinse.
In 2019, pentru angajatii de la sediul central (manageri si personal) a fost implementata o noua platforma
de evaluare - NewPat, cu scopul de a avea o metodologie unica in toate filialele grupului, aceasta
asigurand o abordare unitara si un limbaj comun atunci cand discutam despre performanta angajatilor.
Pentru angajatii care lucreaza in aria comerciala, a fost implementata in 2014 platforma de evaluare GPS,
cu acelasi scop de a avea o metodologie unica in toate filialele Grupului, aceasta asigurand o abordare
unitara si un limbaj comun atunci cand discutam despre performanta angajatilor din reteaua comerciala.
Reprezentantul angajatilor
In cadrul Bancii nu exista sindicate. Angajatii au un Reprezentant, ales prin vot secret, cu respectarea
prevederilor Legii dialogului social si a Codului Muncii. Dupa alegeri, a urmat negocierea de catre parti
a unui nou Contract Colectiv de Munca, care a fost inregistrat la autoritatile de munca. Drepturile si
obligatiile angajatilor si ale Bancii sunt prevazute in Contractul Colectiv de Munca, care este accesibil
tuturor angajatilor. Dialogul social are un rol important in cadrul Bancii. Acesta reflecta capacitatea si
libertatea de exprimare a angajatilor in ceea ce priveste aspectele legate de munca si implicarea lor in
procesul decizional privind stabilirea conditiilor de munca, aceasta interactiune realizandu-se prin
intermediul Reprezentantului angajatilor.
Contractele colective si libertatea de asociere
Banca respecta toate principiile care reglementeaza Resursele Umane. Toate reglementarile privind
Resursele Umane sunt aliniate principiilor Drepturilor Omului. Banca ofera oportunitati egale angajatilor
sai si aplica politici similare, indiferent de sex, rasa, culoare, religie, orientare sexuala, nationalitate,
conditii fizice etc. Aceste principii au fost completate de Contractul Colectiv de Munca.
Sanatate si siguranta la locul de munca
Sanatatea si siguranta angajatilor nostri reprezinta o prioritate pentru noi. Scopul nostru este de a
preveni accidentele si cazurile de imbolnaviri profesionale, precum si de a asigura un control adecvat
al riscurilor pentru sanatate si siguranta care pot aparea in activitatile de munca. Facem acest lucru
evaluand riscurile la care expunem angajatii prin activitatile desfasurate.
Asiguram un mediu de lucru sigur pentru angajatii nostri. Periodic, verificam aptitudinea medicala a
angajatilor in conformitate cu activitatile desfasurate. Comunicam angajatilor prin traininguri periodice
pericolele identificate si masurile corective luate pentru a preveni riscul de accidentare si boli
profesionale, fiind intotdeauna deschisi la propunerile angajatilor pentru imbunatatirea conditiilor de
munca.
Scopul nostru este de a preveni accidentele si cazurile de boli legate de locul de munca, precum si de
a oferi un control adecvat al riscurilor de sanatate si siguranta care decurg din activitatile de munca.
Facem acest lucru efectuand evaluarea riscurilor pentru a identifica pericolele cauzate de activitatile
desfasurate.
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Ca raspuns la necesitatea unei noi standardizari la nivel international in ceea ce priveste sanatatea si
securitatea in munca, Intesa Sanpaolo Bank România a adoptat Regulile pentru sistemele de
management al sanatatii si securitatii in munca, extinse la toate bancile din cadrul Grupului.
Normele privind sistemele de management al sanatatii si securitatii in munca au fost prezentate in
detaliu in sedinta Comitetului pentru sanatate si siguranta din 24.05.2019. Membrii comitetului au luat
masurile necesare si au aprobat aceste noi neguli.
Normele vizeaza:
sa adopte in permanenta standarde mai inalte de sanatate si securitate la locul de munca pentru
angajatii Bancii
sa promoveze o cultura bazata pe imbunatatirea continua si prevenirea riscurilor ca punct central
al strategiei sale de sanatate si siguranta in munca
sa identifice toate cerintele, regulile si reglementarile relevante pe care organizatia trebuie sa le
indeplineasca
sa identifice pericolele si sa efecteze evaluarea riscurilor tinând seama de toate sarcinile, precum
si de procedurile de control care sunt efectuate in cadrul Bancii
definirea etapele de planificare, control, monitorizare, actiuni corective, evaluare si verificare
definirea functiilor si responsabilitatilor
asigurarea implicarii tuturor functiilor organizationale la toate nivelurile
asigurarea unui mediu adecvat pentru:
 reducerea numarului de accidente
 a demonstra conformitatea cu legea si normele
 consolidarea bunei reputatii a organizatiei.
Definitia unui referent OH&S in banca a fost primul pas catre un nou cadru pentru aplicarea sistemului
de management al tuturor activitatilor legate de aceasta chestiune, in coherenta cu strategia Bancii
mama privind sanatatea si securitatea in munca si cu scopul final de a se alinia standardului
international ISO 450001.
Asiguram un mediu de lucru sigur pentru angajatii nostri.
Colaboram cu medici specializati in Medicina Muncii pentru a preveni aparitia bolilor profesionale.
Periodic, verificam aptitudinile medicale ale angajatilor in conformitate cu activitatile desfasurate.
Comunicam angajatilor prin intermediul unor traininguri periodice pericolele identificate si masurile
corective luate pentru a preveni riscul de ranire si boli profesionale, fiind intotdeauna deschisi
propunerilor angajatilor pentru imbunatatirea conditiilor de munca.
Colaboram cu Structura de Sanatate si Siguranta a altor angajatori, in situatia in care mai multi
angajatori isi desfasoara activitatea la locul nostru de munca, pentru a coordona masurile de prevenire
si protectie.
De asemenea, ne concentram pe partea practica a sanatatii si sigurantei, de aceea, instruim periodic
angajatii sa acorde primul ajutor si sa se comporte in caz de incendiu prin efectuarea de exercitii de
incendiu.
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7.2. Drepturile angajatilor cu privire la protectia muncii
Banca a construit un sistem de aplicare, monitorizare si actualizare a protectiei angajatilor sai, care
implica urmatoarele structuri si functii: Directorul General, Departamentul Resurse Umane & Organizare,
Biroul de Comunicare Interna & CSR, Biroul pentru Sanatate & Securitate in munca, reprezentantul
angajatilor, prin urmatoarele actiuni:
Monitorizarea respectarii Codului Etic
Folosirea casutei postale dedicate Codului de Etica (cod.etic@intesasanpaolo.ro) ca instrument de
informare si instrument de garantie ca orice raportare facuta va fi tratate cu confidentialitate si
responsabilitate deosebita
Sustinerea de consultari oficiale, cu Departamentul Resurse Umane & Organizare si reprezentantul
angajatilor
Sustinerea de consultari oficiale bazate pe Legea Dialogului intre reprezentantii Managementului,
Departamentul Resurse Umane & Organizare si reprezentantul angajatilor
Intrunirea Comitetul pentru Sanatate si Securitate in munca, condus de Directorul General, cu
participarea Sefului Biroului de Sanatate & Securitate in munca si a angajatilor care pot propune
actiuni menite sa imbunatateasca conditiile de munca.
7.3. Indicatori principali la 31 decembrie 2019
Nr.
%
Management Senior
23 (2018: 21)
4.08 (2018: 3.47)
Middle Management
62 (2018: 74)
10.99 (2018: 12.21)
Ofiteri
479 (2018: 511)
84.93 (2018: 84.32)
Total angajati
564 (2018: 606)
Angajati cu jumatate de
0.53 (2018:0.66)
norma
Numarul mediu de ore de training: 21 (ore/persoana/2019)
8. Integritate
INFORMATII IMPORTANTE






Banca se angajeaza sa combata coruptia sub toate formele sale, drept urmare, este interzisa
oferirea sau acceptarea, direct sau indirect, a banilor sau a altor beneficii capabile sa
influenteze destinatarul, pentru a induce sau recompensa executarea unei functii/activitati
Banca revizuieste in mod regulat Politica de conflict de interese, aceasta fiind aplicabila
tuturor angajatilor Bancii
Banca ofera instruire online pentru Politica de conflict de interese este disponibila pentru toti
angajatii (platforma MyLearning).
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Functionam dupa principii bazate pe integritate, atat in procesul de luare
a deciziilor, cat si in comportamentul angajatilor nostri. Codul nostru de
etica stabileste principiile de baza pentru a ghida comportamentul
angajatilor. Avem toleranta zero pentru comportamentele ilegale sau
lipsite de etica si acest lucru este consolidat continuu in politicile
noastre, inclusiv in cele privind conflictul de interese, un sistem clar de
raportare pentru fraude de orice tip.
Conflictul de interese
Politica interna ofera asistenta si indrumare clara tuturor angajatilor
pentru identificarea situatiilor de tip conflict de interese si pentru a-i ajuta in gestionarea acestor conflicte.
Politica urmareste:
Identificarea situatiilor cu potential de conflict de interese care pot aparea in activitatile desfasurate de
Banca
Stabilirea regulilor pentru prevenirea situatiilor de conflict de interese si, in cazul aparitiei, pentru
identificarea, evaluarea, monitorizarea si eliminarea acestora
Stabilirea procedurilor adecvate pentru gestionarea tranzactiilor cu partile afiliate pentru a evita
conflictele de interese
Identificarea domeniilor de activitate din cadrul Bancii care pot fi afectate de potentialele conflicte de
interese, precum si monitorizarea acestora in mod independent, de catre persoane care nu sunt direct
implicate in activitatile respective, ale caror informatii sunt furnizate pe baza liniilor de raportare stabilite
corespunzator.
Raportarea neregulilor
Conceptul de Politica de raportare a neregulilor/Whistle Blowing a fost dezvoltat si pus in aplicare in cadrul
Bancii pentru a stabili in mod proactiv un canal de comunicare pentru dezvaluirea anonima de catre o
persoana, in special angajati, a sesizarilor/ plangerilor privind o posibila ilegalitate, o neregularitate grava
sau o infractiune detectata in relatia cu un al angajat, colaborator sau afiliat al Bancii. Un atribut
fundamental, dedicat acestei politici este protejarea principiului anonimatului si confidentialitatii datelor
persoanelor care invoca astfel de raportari, precum si asigurarea faptului ca pozitia lor actuala si
dezvoltarea profesionala viitoare nu vor fi afectate de rezultatul raportului de audit. Aceasta politica este
gestionata de Departamentul de Audit Intern a Bancii, iar raspunzatori sunt presedintele Comitetului de
audit si seful Departamentului de Audit Intern.
Anti-coruptie si luare de mita
Intesa Sanpaolo Bank Romania se angajeaza sa desfasoare activitatea in conformitate cu autoritatile
nationale si internationale, ghidate de cele mai inalte standarde impuse de Codul Etic. Personalului Bancii
ii este interzis sa participe la orice activitate care implica o plata necorespunzatoare. Banca a adoptat o
politica specifica pentru prevenirea acestor cazuri si a luat masurile necesare pentru combaterea
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coruptiei. Se pune accent pe anumite domenii identificate ca avand riscuri mai mari din perspectiva
coruptiei (de exemplu, expunere politica, proces de achizitii, recrutare, real estate etc.)
Protectia datelor cu caracter personal
Mentinerea echilibrului corect intre valoarea datelor clientilor si protectia persoanelor este importanta
pentru Banca. In acest sens, Banca a implementat actiuni specifice in conformitate cu noul Regulament
European nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in legatura cu: prelucrarea datelor cu caracter
personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46 / CE (Regulamentul general
privind protectia datelor), respectiv a elaborat si implementat o Politica de protectie a datelor si reguli
interne legate de aplicarea principiilor stabilite. In acelasi timp, Banca a numit un responsabil pentru
protectia datelor (Data Protection Officer) pentru a se asigura ca institutia pune in aplicare in mod
corespunzator reglementarile si mentine contactul cu persoanele vizate si autoritatea pentru protectia
datelor.
Securitate digitala
Securitatea digitala reprezinta protectia identitatii online. Infractorii gasesc noi modalitati de a opera si de
a fura informatii de la utilizatorii digitali pentru propriul lor castig personal. Securitatea digitala este un
termen atotcuprinzator, care include instrumentele utilizate pentru a asigura identitatea, activele si
tehnologia Bancii, in lumea online si mobila, precum si legislatia privind securitatea cibernetica, emisa de
autoritati, ca banca trebuie sa fie aliniata si in conformitate cu aceasta.
Luand in considerare transformarea rapida a peisajului digital, securitatea cibernetica trebuie sa evolueze
la o viteza similara si trebuie sa asigure securitatea digitala corespunzatoare.
Intesa Sanpaolo Bank Romania este aliniata la toata legislatia locala in vigoare, emisa de Autoritatile de
Supraveghere din Romania in ceea ce priveste securitatea cibernetica si are in aplicare un cadru dedicat,
care acopera cibersecuritatea, continuitatea activitatii, gestionarea incidentelor si subiecte antifrauda. Mai
mult, pentru a combate criminalitatea informatica, Banca a implementat solutii de securitate pentru
protejarea activelor cheie si a tranzactiilor cu clientii (de exemplu: software antivirus, solutii firewall,
Autentificare puternica pentru clienti si mecanisme de autorizare - aliniate cerintelor PSD2, instrumente
antifrauda etc.).
In ceea ce priveste formarea in domeniul securitatii cibernetice, Intesa Sanpaolo Bank Romania
desfasoara sesiuni de instruire anuale, pentru a proteja si instrui personalul.
In scopuri de constientizare si prevenire, Banca a publicat pe website-ul sau diferite documente utile pe
teme de securitate cibernetica (recomandari si orientari), avand scopul de a informa clientii, care sunt
cele mai bune practici in domeniul cibersecuritatii, pentru a preveni fraudele online si atacurile cibernetice.
8.1. Consideratii relevante si explicatiile lor detaliate
Prin definitia noastra, un conflict de interese apare in momentul in care interesul personal direct sau
indirect al angajatilor sau al membrilor Comitetului de Management este contrar interesului Bancii, astfel
incat afecteaza sau poate afecta independenta si obiectivitatea acestora in luarea deciziilor sau in
indeplinirea la timp a atributiilor de serviciu.
Banca a definit anumite situatii in care poate aparea un conflict de interese:
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Implicarea angajatilor in activitati desfasurate in paralel cu statutul de angajat - in acest sens, alte
activitati pe care salariatul doreste sa le desfasoare in paralel cu cele ale Bancii vor fi raportate, astfel
incat Banca sa poata stabili daca activitatea desfasurata poate sau nu sa afecteaza interesele Bancii
Activitatea desfasurata in cadrul Bancii - fara responsabilitati care pot genera situatii de conflict de
interese; fara imputerniciri pe conturile clientilor
Cadouri / beneficii - nu sunt acceptate cadouri sau alte obiecte gratuite care depasesc o valoare
simbolica, tinand cont de prevederile Codului de conduita, Regulile privind declararea cadourilor si
cheltuielile de protocol si de Politica Anti-coruptie ISPRO
Furnizorii / colaboratorii Bancii - furnizorii de servicii si colaboratorii Bancii sunt evaluati la momentul
selectiei, inclusiv din perspectiva existentei unor situatii de conflict de interese intre acestia si angajatii
Bancii
Implicarea angajatilor in activitati pe piata de capital
Gestionarea informatiilor privind interesele managerilor cu functie cheie.
8.2.Procesul de monitorizare
In ceea ce priveste activitatea de monitorizare a conflictelor de interese, exista un grup de lucru definit
la nivel de Banca.
Toate celelalte cazuri potentiale de conflict de interese sunt monitorizate de Departamentul de
Conformitate & AML prin activitati specifice.
Consiliul de Administratie are responsabilitatea de a aproba Politica privind gestionarea conflictelor
de interese in cadrul Bancii si de a supraveghea punerea in aplicare a politicii si respectarea normelor
stabilite in cadrul acesteia. In acest caz, Consiliul analizeaza posibilele situatii de conflict de interese si
acorda autorizatia pentru membrii Comitetului de Management.
Comitetul de Management are responsabilitatea de a analiza posibilele situatii de conflict de interese,
de a acorda autorizatia necesara si de a analiza rapoartele prezentate de Departamentul de Audit
Intern/Departamentul Compliance & AML cu privire la situatiile de conflict de interese identificate.
Departamentul Resurse Umane & Organizare este direct implicat in implementarea politicii,
informand angajatii cu privire la obligatiile lor in ceea ce priveste politica, pregatind toate informatiile
necesare si monitorizand anual gradul de completare a declaratiilor. De asemenea, ofera instruire online
specializata in ceea ce priveste respectarea acestei Politici si evitarea conflictului de interese in cadrul
Bancii.
Departamentul Compliance & AML este responsabil, in principal, sa analizeze situatiile de
neconformitate si datele furnizate de angajati, pentru a identifica situatiile care pot genera posibile
conflicte de interese si pentru a emite un aviz in acest sens, in calitate de membri ai Grupului de lucru.
Departamentul monitorizeaza activitatile prin controale semestriale pentru a identifica situatii de conflict
de interese reale sau posibile si efectueaza verificari anuale pentru a identifica situatiile reale sau
potentiale de conflict de interese si pentru a informa structurile relevante.
Departamentul Juridic are responsabilitatea de a analiza solicitarile angajatilor si de a emite un aviz,
in calitate de membru al Grupului de lucru.
Departamentul Acordare Credite are responsabilitatea de a analiza solicitarile angajatilor si de a emite
un aviz, in calitate de membru al Grupului de lucru.
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Departamentul de Management al Riscului are responsabilitatea de a evalua riscul conflictelor de
interese pentru situatiile in care conflictele de interese declarate/identificate implica, de asemenea,
riscul operational potential sau actual, in calitate de membru al Grupului de lucru.
Departamentul de Audit Intern are responsabilitatea de a evalua calitatea si de a verifica
conformitatea cu politicile si procedurile Bancii in toate activitatile si subdiviziunile sale, inclusiv in
aceasta Politica.
8.3.Indicatori principali la 31 decembrie 2019
Numarul de angajati care au participat la instruire online privind conflictul de interese: 275 (2018: 209).
Numarul de angajati care au participat la instruire in domeniul protectiei datelor: 52 (2018: 26).
Numar verificari anticoruptie efectuate al terti: 78 (2018: 98)
Nr evenimente legate de coruptie (identificate, communicate prin reclamatii sau autoritati, informatii
negative publice): 0 (2018: 0)
9.Protectia mediului

INFORMATII IMPORTANTE











Intesa Sanpaolo Bank Romania actioneaza in conformitate cu strategia stabilita de Grup, prin
participarea la actiuni de CSR initiate de acesta si in legatura puternica cu legislatia romaneasca
privind protectia mediului
Banca urmareste atingerea obiectivelor de eficienta energetica prin instalarea becurilor LED
in sucursale si achizitionarea de echipamente electronice cu un consum redus de energie
Colegii din ambele centrale au acces la biciclete oferite de Banca, printr-un program de bikesharing inceput in anul 2009
In activitatea de zi cu zi, pentru a reduce cantitatea de hartie utilizata, am implementat tiparirea
centralizata care a generat o scadere importanta a numarului de pagini tiparite / persoana
In sediul central din Bucuresti colectam selectiv deseurile si, in special pentru documente, am
contractat servicii pentru colectarea, distrugerea securizata si reciclarea acestora
Intesa Sanpaolo Bank Romania s-a alaturat initiativelor Ora Pamantului in 2008 si Ziua Mondiala
a Economisirii, in 2018
Flota auto a Bancii este reinnoita la intervale de timp mediu-scurte pentru a avea un impact mai
mic asupra emisiilor de CO2.
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Stim ca actiunile noastre legate de mediu sunt importante pentru
clientii, angajatii nostri si alte parti interesate.
Suntem conectati la realitatea schimbarilor climatice, prin urmare,
principalele noastre obiective sunt:
respectarea cerintelor legale si a altor reglementari
relevante in domeniul protectiei mediului
identificarea si pastrarea sub control a aspectelor legate de
mediu
prevenirea poluarii
minimizarea cantitatilor de deseuri
reducerea consumului de resurse naturale.
Datorita profilului activitatii noastre, impactul principal asupra mediului provine din emisiile CO2 generate
de consumul de energie pentru birourile noastre si de calatoriile de afaceri, aspecte pe care ne
concentram eforturile.
In plus, desi utilizarea apei nu este semnificativa, am depus eforturi pentru consumul responsabil al
acestei resurse.
9.1. Consideratii relevante si explicatiile lor detaliate
Scopul nostru este de a reduce impactul operatiunilor noastre asupra mediului prin gestionarea
consumului de energie, hartie si apa, precum si prin reducerea emisiilor totale si a deseurilor.
Ne-am angajat sa:
reducem consumul de energie prin adoptarea de solutii de eficienta energetica care optimizeaza
utilizarea in cladirea noastra, inclusiv achizitia de tehnologie cu consum minim conform recomandarii
Grupului
reducem consumul de hartie si sa minimizam utilizarea hartiei pentru activitatile noastre de marketing
si distributie ori de cate ori este permis
reducem consumul de apa in toate sediile, inclusive unitatile teritoriale
reducem si reciclam deseurile (inclusiv deseurile IT)
reducem emisiile generate de calatoriile de afaceri prin minimizarea numarului acestora pe distante
lungi, stimuland utilizarea mijloacelor alternative de comunicare. Ori de cate ori nu putem sa evitam
calatoriile de afaceri, vom cauta sa le facem folosind cel mai eficient mijloc de transport
reducem consumul de combustibil prin reinnoirea parcului auto conform nevoilor noastre curente si a
recomandarilor privind emisiile euro.
Consideram ca schimbarile de comportament sunt esentiale pentru reducerea impactului asupra
mediului. Prin urmare, vom continua sa dezvoltam actiuni de constientizare pentru angajatii si partenerii
de afaceri cu privire la importanta de a actiona aliniat cu principiile de protectie a mediului.
Pe langa reducerea impactului nostru operational asupra mediului, ne propunem sa reducem la minimum
impactul nostru indirect asupra mediului, prin oferirea de produse si servicii adecvate protectiei mediului.
In acelasi timp, vrem sa integram principiile responsabilitatii corporative in obiectivele noastre de afaceri.
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In 2019, Banca a imbunatatit procesul de colectare selectiva a hartiei cu scopul de a fi distrusa securizat
si reciclata ulterior.
Mai mult, in sediul din Bucuresti, a fost implementat un program de colectare selectiva a deseurilor, pentru
a creste cantitatile de plastic, hartie si sticla care sunt reciclate corespunzator si, de asemenea, cu scopul
de a reduce gunoiul menajer.
9.2. Procesul de monitorizare
La Intesa Sanpaolo Bank Romania , respectarea reglementarilor de mediu si progresul continuu pentru
a deveni un loc de munca mai eficient din punct de vedere energetic sunt monitorizate prin
Departamentul de Logistica, Departamentul Resurse Umane & Organizare, Biroul de Comunicare
Interna & CSR, prin alinierea Codului Etic la nivelul Grupului.
9.3. Indicatori principali la 31 decembrie 2019
Indicatorii de mai jos se bazeaza pe consumul generat de conditii meteorologice extreme, care au
necesitat o utilizare mai intensa a sistemului de incalzire si racire, impreuna cu modificarile strategiei
de afaceri care a impus un numar mai mare de calatorii de afaceri si intalniri cu toate structurile si
unitatile teritoriale.
Energia totala utilizata (gaz si incalzire centrala): 9448 GJ (2018: 8380 GJ0)
Numarul de locuri de parcare pentru biciclete: 12 (2018: 12)
Emisie de CO2 (t) rezultata din utilizarea energiei: 524t (2018: 465t)
Utilizarea hartiei: 25047Kg (2018: 24030Kg)
Utilizarea energiei electrice (kwh): 1.406.439 kwh (2018: 1.474.994kwh)
Ziua Mondiala a Economisirii: atelier de reciclare creativa pentru copii- 1 eveniment (2018: la fel).
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