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1. Cerinţe generale 
 
Pentru a participa la transparenţa în sistemul bancar românesc, Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA, 
denumită în continuare, Banca, supune spre informarea publicului raportul anual intitulat „Raport privind cerinţele de 
publicare”.  

Prezentele informații au fost întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naționale a României 
nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit și Regulamentului nr. 575/2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și 
completează și/sau detaliază informațiile furnizate prin intermediul Raportului Anual 2015.  

În conformitate cu aceste prevederi instituțiile de credit trebuie să publice informații privind activele grevate și 
negrevate de sarcini. Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA nu are la Decembrie 2015 active grevate de 
sarcini. 

Banca acordă o mare importanţă managementului şi controlului riscurilor ca bază pentru a asigura o valoare 
adăugată fiabilă şi durabilă într-un context de risc controlat, pentru a proteja puterea financiară şi reputaţia Grupului 
şi a Băncii, dar şi pentru a permite o reprezentare transparentă a gradului de risc al portofoliului deţinut. 

Politicile referitoare la managementul riscului sunt definite de către Grup şi asumate de către Bancă prin aprobarea 
lor de către Consiliul de Administraţie, şi devin linii de acţiune pentru Comitetul de Management și Şeful 
Departamentului Risk Management 

 

Comitetul de management la 31 decembrie 2015 are în componență trei membri: 

- CEO - Marco Capellini -  Chief Executive Officer 

- CFO - Stefano Borsari - Chief Financial Officer 

- CWO - Florin Sandor - Chief Workout Officer 

 
Comitetul de Riscuri Financiare este un comitet permanent decizional şi consultativ, care acţionează în limita 
delegărilor şi competenţelor stabilite de către Consiliul de Administraţie.   
 
Principalul obiectiv al Comitetului este de a proteja fondurile proprii ale Băncii şi alocarea acestora, de a alinia 
activele şi pasivele Băncii luând în considerare structura de pricing şi profilul de scadenţă, în conformitate cu 
legislaţia, cu regulile şi reglementările Băncii Naţionale a României, organelor interne ale Băncii, precum şi 
Companiei-mamă, aşa cum au fost adoptate de către Bancă. Comitetul asigură monitorizarea permanentă şi 
controlul expunerii Băncii la riscul de piaţă, riscul de lichiditate şi riscul financiar aferent portofoliului banking book, 
reprezentat în principal de riscul ratei de dobândă, riscul aferent participaţiilor, riscul valutar şi riscul imobiliar.  
 
Comitetul de Risc Operaţional propune, avizează şi verifică aspecte cu privire la riscul operaţional, cu emitere de 
opinii acolo unde solicită Legea, Compania-mama sau organele corporative. 
 
În ceea ce priveşte aspectele de risc operaţional, obiectivul principal al Comitetului este de a oferi sprijin Consiliului 
de Administraţie în revizuirea profilului general de risc operaţional al Băncii. Riscul operaţional este definit ca riscul 
de a înregistra pierderi datorită inadecvării sau erorilor de proces, resurse umane şi sisteme interne sau ca urmare a 
unor evenimente externe. Riscul operaţional include de asemenea riscul juridic şi riscul de conformitate (dacă este 
asociat cu sancţiuni legale sau administrative). Componența juridică a riscului de conformitate este de asemenea 
inclusă în categoria riscurilor operaţionale.  
 

Riscurile identificate şi administrate sunt după cum urmează: 

A. Riscuri de Pilon I 

- Riscul de credit 

- Riscul operaţional 

- Riscul de piaţă 

B. Riscuri de Pilon II 

- Riscul aferent participaţiilor 

- Riscul ratei de dobândă 

- Riscul imobiliar 

- Riscul strategic 

- Riscul de concentrare 
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- Riscul rezidual 

- Riscul valutar asociat portofoliului de credite al Băncii 

- Riscul asociat activelor preluate 

- Riscul reputaţional 

- Riscul de lichiditate 

Evaluările individuale ale fiecărui tip de risc sunt apoi integrate într-o sinteză reprezentată de capitalul economic 
total. 

Aceasta este o evaluare cheie pentru determinarea structurii financiare a Băncii, a toleranţei la risc şi pentru a ghida 
operaţiunile, respectiv pentru a asigura echilibrul între riscurile asumate şi beneficiile pentru acţionari. 

Nivelul de absorbţie al capitalului economic este determinat în baza situaţiei actuale şi estimat în perspectivă, în 
funcţie de ipotezele de scenariu economic şi estimările bugetare în condiţii normale şi de stres.  

Toleranţă la risc pentru fiecare risc 

Banca a definit riscul maxim acceptabil printr-un sistem de limite de risc în ceea ce priveşte adecvarea globală a 
capitalului, lichiditatea şi stabilitatea veniturilor.  

De asemenea, Banca a definit un sistem de limite aferente monitorizării apetitului la risc, sub coordonarea Grupului 
conducător, urmărit pe baze continue.  

Riscul de credit: Banca a formulat un set de normative interne destinate a evalua riscul de credit în etapa de 
asumare a riscului, dar şi de identificare şi monitorizare a poziţiilor de risc. Banca utilizează de asemenea un sistem 
intern de rating ca un element informativ în deciziile în ceea ce priveşte acordarea şi monitorizarea riscului de credit. 
De asemenea, banca urmăreşte separat riscul valutar asociat portofoliului de credite. 

Riscul operaţional: Banca are un management centralizat al riscului operaţional, care se bazează pe contribuţia 
managerilor de risc operaţional din toate structurile Băncii. Departamentul Risk Management este responsabil pentru 
implementarea cadrului metodologic şi organizatoric cu scopul evaluării acestui risc, verificării eficienţei măsurilor de 
atenuare şi de raportare către conducerea superioară.  

Riscul ratei dobânzii aferent portofoliului banking book: Banca este expusă riscului de dobândă aferent 
portofoliului banking book şi care este măsurat prin intermediul indicatorului shift sensitivity căruia îi corespunde o 
limită maximă de expunere conformă cu apetitul la risc al Băncii. 

Aceste limite sunt monitorizate permanent şi raportate periodic Comitetului de Riscuri Financiare şi Consiliului de 
Administraţie. 

Riscul strategic, imobiliar, riscul aferent activelor preluate şi acţiunilor deţinute: sunt de asemenea evaluate 
prin prisma modului în care deciziile strategice pot avea efecte asupra veniturilor Băncii, respectiv o posibilă 
diminuare a valorii activelor preluate şi mobilare şi acţiunilor deţinute. 

Riscul de concentrare: Politica defineşte liniile generale ale procesului de alocare a riscului care să asigure 
optimizarea portofoliului de credite în vederea limitării expunerii pe anumite segmente şi a optimizării alocării de 
capital.  

Riscul de lichiditate: Gestionarea riscului de lichiditate se efectuează cu respectarea cerinţelor locale de 
prudenţialitate, cât şi o monitorizare conform metodologiilor de Grup a riscului de lichiditate pe termen scurt (short 
term gap) cât şi pe termen mediu-lung, determinat prin lichiditatea structurală. 

Riscului de ţară: Banca are un sistem de identificare şi monitorizare a riscului de ţară. În prezent Banca nu este 
expusă unui asemenea risc.  

Riscul de neconformitate: Pentru buna administrare a acestui risc, a fost creat Departamentul Compliance. 

Riscul reputaţional: Banca acordă o mare importanţă evenimentelor adverse care pot afecta negativ imaginea sa, 
reputaţia în rândul clienţilor şi al pieţei, precum şi pierderea încrederii de către investitori şi analişti. Prin urmare, linia 
sa de acţiune este orientată pentru a minimiza efectele prin acţiuni precise şi în detaliu, politici de control la diferite 
niveluri de servicii.  

 

2. Sfera de aplicare 
 
Prezentul raport întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2013 
privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu completările și modificările ulterioare și Regulamentului nr. 
575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit ș i 
societățile de investiții, completează și/sau detaliaza informațiile furnizate prin intermediul Raportului Anual 2015. 
Aceste documente sunt disponibile în format electronic la adresa www.intesasanpaolobank.ro. 
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Institutia de credit careia i se aplica cerintele de transparenta si de publicare este Banca Comercială Intesa 
Sanpaolo România SA (“Bancă”), raportul incluzând atât informații despre Bancă, cât și informații privind entități 
incluse în aria de cuprindere a consolidării prudențiale pe care le controlează direct. 
 
Potrivit prevederilor art.7 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi 
adecvarea capitalului cu modificările şi completările ulterioare, Banca are calitatea de societate–mamă la nivelul 
României având în vedere că deţine 99,70% din capitalul Intesa Sanpaolo Leasing IFN SA și a făcut obiectul 
supravegherii pe bază consolidată la Banca Naţională a României.  
Odată cu modificarea societății de leasing în societate cu răspundere limitată – Intesa Sanpaolo Consultanță SRL – 
Banca Națională a României a emis o adresă prin care informează că cerințele prudențiale care vizează situația 
financiară consolidată nu ii mai sunt aplicabile. 
 
Banca este scutită de a elabora situații financiare consolidate publicabile, încadrându-se în prevederile pct. 31 lit b. 
din Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul 
Băncii Naționale a României nr.27/2010 (,,IFRS”), în contextul îndeplinirii cumulative a condițiilor prevăzute la pct. 32 
și respectiv 33 din aceeași reglementare și conform adresei primite de la Banca Națională a României nr. 
VI//2/12924/06.09.2015. 
 
Potrivit Regulamentului BNR nr. 5/2013, Banca prezintă următorii indicatori la 31.12.2015: 
 

Indicatori   mil RON 
Cifra de afaceri 400.57 
Numărul de angajați în echivalent normă întreagă 656 
Profit sau pierdere înainte de impozitare 10.81 
Datorii privind impozitul amânat 0 
Profit sau pierdere în an 10.81 
Rentabilitatea activelor ROA 0.25% 

 
 
În funcţie de natura, frecvenţa şi dimensiunea lor, riscurile sunt administrate prin metode de transfer/minimizare a 
efectelor, control al proceselor şi procedurilor, destinate a proteja stabilitatea financiară a Băncii. 
Principalele riscuri la care este expusă Banca sunt: riscul de credit, riscul de piaţă, riscul operaţional, riscul de 
lichiditate.  
 
Notă:  

 Datele prezentului raport fac referire la data de raportare 31/12/2015 la nivel individual  
 Cifrele sunt exprimate în milioane RON, la nivel individual 
 Situaţiile Financiare au fost întocmite la nivel individual in conformitate cu Standardele Internaţionale 

de Raportare Financiară adoptate Uniunea Europeană.  
 

 

3. Modelul organizațional şi cadrul aferent controlului intern 
 

3.1. Modelul organizaţional 
 
Contextul organizaţional al Băncii este constituit dintr-un set de reguli, structuri şi proceduri care asigură 
funcţionarea Băncii şi care sunt conforme cu politicile şi forma de organizare a Grupului, cu respectarea cerinţelor 
prevăzute de reglementările locale. 
 
Banca face obiectul supravegherii de către Banca Naţională a României care conform competenţelor sale 
efectuează  verificări şi controale cu privire la activităţile Băncii în probleme legate de structura sa organizaţională, in 
conformitate cu legislaţia în materie. 
 
Cadrul organizatoric este reglementat prin “Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a B.C. Intesa Sanpaolo 
România S.A.”, unde sunt descrise structurile şi responsabilităţile lor în cadrul Băncii. În baza acestui document, 
fiecare structură asigură conformitatea cu reglementările proprii şi de Grup, cu instrucţiunile privind aspectele 
metodologice, mecanismele de funcţionare şi limitele de competenţă care trebuie respectate, precum și cu regulile 
care reglementează strict procesele operaţionale, activităţile individuale şi controlul acestora. 
 
Banca este administrată în sistem unitar şi anume: Consiliu de Administraţie şi Directori.  
Aferent anului 2015, detaliem următoarele: 
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a) Consiliul de Administraţie 
Consiliul de Administraţie are atribuţii pe linie administrativă, competenţele sale fiind stabilite prin lege sau prin Actul 
Constitutiv. De asemenea, Consiliului de Administraţie reprezintă organul de conducere cu funcţie de supraveghere, 
acestuia revenindu-i atribuţiile de supraveghere şi monitorizare a procesului decizional de conducere.  
Componența Consiliului este următoarea: 

- Giovanni Ravasio – Președintele Consiliului de Administrație – 5 mandate 
- Ezio Salvai – Vicepreședintele Consiliului de Administrație – 3 mandate 
- Giampiero Trevisan – Membru – 3 mandate 
- Alexandru Ene – Membru – 2 mandate 
- Giovanni Bergamini – Membru – 2 mandate 
- Luca Finazzi – Membru – 2 mandate 

 
b) Directori  

Conducerea Băncii este asigurată de Directorul General şi de Directorii Generali Adjuncţi, numiţi de către Consiliul 
de Administraţie.  
Aceștia exercită atribuţiile atât separat, cât şi împreună în cadrul Comitetului de Management. Comitetul de 
Management are ca principală atribuţie coordonarea activităţilor destinate atingerii obiectivelor financiare şi 
comerciale pe baza liniilor directoare stabilite de Consiliul de Administraţie/Grupul Conducător. Atribuţiile Directorului 
General, Directorilor Generali Adjuncți şi ale Comitetului de Management sunt prevăzute în Actul Constitutiv, în 
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a B.C. Intesa Sanpaolo România S.A., respectiv în Regulamentul 
Comitetelor.  
 
În conformitate cu reglementările bancare în vigoare, Conducerea Băncii are şi responsabilităţi pe linia monitorizării 
funcţionării adecvate şi eficiente a cadrului aferent controlului intern.  
 
Directorul General are sarcina de a coordona activitatea zilnică a Băncii şi de a supraveghea instrumentarea 
deciziilor care sunt de competenţa Consiliului de Administraţie şi a Comitetului de Management. 
Directorul General reprezintă Banca în relaţiile cu Organele Statului, cu alte organizaţii şi instituţii locale sau străine, 
alte instituţii de credit şi instituţii financiare având drept de delegare altor angajaţi ai băncii şi terţilor, pentru acte 
specifice. 
 
Directorul General exercită şi atribuţiile aferente Chief Executive Officer (CEO)  şi coordonează  activitatea 
următoarelor structuri: 

 Departament Juridic 
 Birou Secretariat General 
 Departament Resurse Umane şi Organizare 
 Departament PR şi Comunicare de Marketing 
 Departament Risk Management 
 Departament Compliance şi AML 

 
Modalitatea de organizare/distribuire a atribuţiilor ce revin Directorilor Generali Adjuncţi este stabilită de Consiliul de 
Administraţie.  
 
Top Managementul băncii include pe lângă Directorul General și directorii generali adjuncți: 
 
Directorul General Adjunct – Şef Divizie Corporate coordonează şi supervizează activitatea următoarelor 
structuri: 

 Departament Corporaţii Naţionale şi Clienţi Instituţionali 
 Departament Clienţi Multinaţionali 
 Departament Produse 

 
Directorul General Adjunct - Chief Lending Officer (CLO) coordonează şi supervizează activitatea 
următoarelor structuri: 

 Departament Acordare Credite Persoane Juridice  
 Birou Acordare Credite Persoane Fizice  
 Birou Management Proactiv al Expunerilor de Credit 
 Birou Credite Deteriorate 
 Birou Politici, Metodologii de Creditare şi Grupuri 

 
Directorul General Adjunct - Chief Workout Officer (CWO) coordonează şi supervizează activitatea 
următoarelor structuri: 

 Departament Recuperări Credite 
 Birou Workout Legal 
 Birou Workout Service  
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Directorul General Adjunct - Chief Financial Officer (CFO) coordonează şi supervizează activitatea 
următoarelor structuri: 

 Departament Contabilitate  
 Departament Planificare şi Control de Gestiune 
 Departament Trezorerie şi ALM 
 Birou Achiziţii 

 
 
Structura organizatorică a băncii include şi alte poziţii executive şi anume Şef Divizie Small Business şi Chief 
Operating Officer: 
 
Şeful Diviziei Small Business coordonează şi supervizează activitatea următoarelor structuri: 

 Birou CRM 
 Departament Dezvoltare şi Produse 
 Departament Reţea şi Call Center 

 
Chief Operating Officer (COO) coordonează şi supervizează activitatea următoarelor structuri: 

 Birou Sănătate şi Securitate în Muncă 
 Departament Securitate şi Gestionarea Continuităţii Afacerii 
 Departament Back Office şi Plăţi 
 Departament ICT 
 Departament Real Estate Management şi Servicii Generale 
 Birou Administrare Credite 

Participarea membrilor organului de conducere în funcţia sa de supraveghere la exercitarea atribuţiilor funcţiei de 
supraveghere este publicata pe site-ul bancii www.intesasanpaolobank.ro la sectiunea „Despre Noi” - Actionariat si 
management.   
 
Funcţiile cadrului aferent controlului intern în cadrul B.C. INTESA SANPAOLO ROMÂNIA S.A. sunt reprezentate de: 
Departamentul Audit Intern, Departamentul Compliance şi AML şi Departamentul Risk Management.  
 
Funcţiile cadrului aferent controlului intern sunt independente una de cealaltă din punct de vedere organizaţional. În 
ceea ce priveşte liniile de raportare aferente funcţiilor cadrului aferent controlului intern, acestea funcţionează direct 
de la aceste funcţii către Consiliul de Administraţie, către Comitetul de Audit, Risc şi Conformitate şi către structurile 
echivalente din cadrul Grupului.  
 
Rapoarte de informare periodice sunt elaborate şi transmise de către cele trei funcţii ale cadrului aferent controlului 
intern către managementul Băncii şi către Comitetele constituite în cadrul acesteia, în conformitate cu reglementările 
interne şi cu legislația în vigoare.    
 
 
Structura organizaţională a Centralei Băncii 
 
* Pe lângă Comitetul de Management, următoarele Comitete raportează Consiliului de Administraţie: Audit, Risc şi 
Conformitate, Risc Operaţional, Riscuri Financiare, Credite, Calitatea Activelor, Gestionare a Semnalărilor 
Confidenţiale, Management al Schimbării, Licitatii, Securitate si Sănătate în Muncă. 
 
 

 COMITETUL DE MANAGEMENT   
Comitetul de Management, denumit în cele ce urmează ‘Comitetul’, este un comitet permanent consultativ și 
decizional, care acționează în limitele legii și ale delegărilor și competențelor stabilite de Consiliul de Administrație.   

 

Structura 

Membrii cu drept de vot ai Comitetului de Management sunt toți Conducătorii Băncii, așa cum sunt definiți de 
legislația bancară din România și de Actul Constitutiv al Băncii, respectiv: Directorul General, Prim Directorul 
General Adjunct (daca este numit) și Directorul (Directorii) General(i) Adjunct(i). 

Directorul General este Președintele Comitetului de Management. În absența acestuia, ședintele Comitetului vor fi 
prezidate – în această ordine de preferință – de către: Prim Directorul General Adjunct sau de cel mai în vârstă 
dintre Directorii Generali Adjuncți.    

Președintele (sau persoana desemnată să prezideze ședința) Comitetului de Management deține vot decisiv și drept 
de veto. Ordinea de zi este stabilită de Directorul General.  

http://www.intesasanpaolobank.ro/
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Un reprezentant al Biroului Secretariat General va participa la fiecare ședință a Comitetului, îndeplinind funcția de 
Secretar al Comitetului. 

 
 

 COMITETUL DE AUDIT, RISC ȘI CONFORMITATE 

Comitetul de Audit, Risc si Conformitate este organizat și funcționează conform propriului Regulament, de 
asemenea aprobat de Consiliul de Administrație. 

 

 COMITETUL DE RISC OPERAȚIONAL 
Comitetul de Risc Operațional propune, avizează și verifică aspecte privind riscul operațional, cu emitere de opinii 
acolo unde este prevăzut astfel de către legislația în vigoare, Compania Conducătoare sau Organele Corporative. 

În ceea ce priveste aspectele de risc operațional, obiectivul principal al Comitetului este de a oferi sprijin Consiliului 
de Administrație în revizuirea profilului general de risc operațional al Băncii. Riscul operațional este definit ca riscul 
de a inregistra pierderi datorită inadecvării sau erorilor de proces, resurse umane și sisteme interne sau ca urmare a 
unor evenimente externe. Riscul operațional include de asemenea riscul juridic, reprezentat de riscul de pierderi 
derivând din încălcarea legilor sau regulamentelor, responsibilităților contractuale/necontractuale sau alte litigii și 
riscul de conformitate (dacă este asociat unor sancțiuni juridice sau administrative). Componența juridică a riscului 
de conformitate este inclusă de asemenea în categoria riscului operațional. Riscurile strategice și reputaț ionale nu 
sunt incluse. 

 

Structura 

Comitetul de Risc Operational este format din următorii Membri cu drept de vot: 

 CEO 

 COO 

 CFO  

 Sef Departament Risk Management 

 Sef Divizie Corporate 

 Sef Divizie Small Business 

 CLO/ Sef Departament Acordare Credite Persoane Juridice1 

 Sef Departament Juridic  

CEO este Președintele Comitetului de Risc Operațional. În cazul absenței acestuia, ședințele Comitetului sunt 
prezidate de către Șeful Departamentului Risk Management. 

Invitatii Permanenți, fără drept de vot, sunt: 

 Sef Departament Compliance și AML 

 Sef Departament Resurse Umane și Organizare 

 Sef Departament IT   

Un reprezentant al următoarei structuri din cadrul Companiei Conducătoare are dreptul de a participa la ședințe, fără 
drept de vot:  

 ISP Divizia Risk – Departamentul Țări cu Risc și Subsidiare Internaționale (ISP Risk Division- Contry Risk 
and International Subsidiaries Department) 

 ISP Operational Risk Management Unit. 

Secretarul Comitetului de Risc Operațional este un angajat al Departamentului Risk Management. 

 
 

 COMITETUL DE RISCURI FINANCIARE 
Comitetul de Riscuri Financiare este un comitet tehnic cu rol deliberativ și informativ concentrat pe riscurile 
financiare ce derivă din portofoliul Banking Book, pe probleme legate de management al valorii activelor și pe 
management strategic al activelor si pasivelor. În acest moment, Banca nu este autorizată să desfașoare activități de 
Trading Book.   

 

 

 

                                                      
1  Seful Departamentului Acordare Credite Persoane Juridice va participa la sedintele Comitetului in cazul in care pozitia CLO este vacanta  
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Structura 

Membrii cu drept de vot ai Comitetului de Riscuri Financiare sunt: 

 CEO  

 CFO 

 Sef Departament Risk Management 

 CLO/ Sef Departament Acordare Credite Persoane Juridice2 

 Sef Departament Finanțe  

CEO este Președintele Comitetului de Riscuri Financiare. În cazul absenței acestuia, ședințele Comitetului sunt 
prezidate de către CFO.   

Invitați Permanenți, fără drept de vot:  

 Sef Divizie Corporate 

 Sef Divizie Small Business 

 Sef Departament Contabilitate    

 Sef Departament Planificare și Control de Gestiune 

 Sef Birou Gestiunea Activelor și Pasivelor și Raportari   

Un reprezentant al structurilor mai jos menționate din cadrul Companiei Conducatoare are dreptul de a participa la 
ședințe, fără drept de vot:  

 ISP Divizia Risc – Departament Țări și Grupuri Bănci Străine (ISP Risk Division – Country and Group 
Foreing Banks Department) 

 ISP Foreign Treasury Unit  

Secretarul Comitetului de Riscuri Financiare este un angajat al Biroului Gestiunea Activelor și Pasivelor și Raportari. 

 
 

 COMITETUL DE CREDITE 
Comitetul de Credite (CC) este un comitet permanent decizional și consultativ, care acționează în limita delegărilor și 
competențelor stabilite de către Consiliul de Administrație. 
 

Structura 

Membrii cu drept de vot ai Comitetului de Credite sunt: 

 CEO  

 CLO 

 Sef Departament Acordare Credite Persoane Juridice 

 Sef Divizie Corporate/ Sef Divizie Small Business, convocați să participe la ședințele Comitetului de 
Credite al Băncii și să-și exprime votul în funcție de subiectul de pe ordinea de zi. 

CEO este Președintele Comitetului de Credite. În cazul absenței acestuia, ședințele Comitetului sunt prezidate de 
către CLO. 

Invitații Permanenți, fără drept de vot, sunt: 

 Sef Departament Juridic 

Un reprezentant al ISP International Banking Subsidiaries Credit Department ISP Departament Credite al 
Subisidiarelor Bancare Internaționale are dreptul de a participa la ședințe fără drept de vot. 

Secretarul Comitetului de Credite este un angajat al Departamentului Acordare Credite Persoane Juridice desemnat 
de către membrii Comitetului de Credite. 

 
 

 COMITETUL CALITĂȚII ACTIVELOR   
Comitetul Calității Activelor (denumit în cele ce urmează “AQC”) este o extensie a Comitetului de Credite, acționând 
în limitele delegărilor și competențelor stabilite de Consiliul de Administrație, având ca obiectiv luarea măsurilor 
necesare în vederea prevenirii și reducerii pierderilor care derivă din activitatea de creditare.  

 

 

                                                      
2  Seful Departamentului Acordare Credite Persoane Juridice va participa la sedintele Comitetului in cazul in care pozitia CLO este vacanta  
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Structura 

Membrii cu drept de vot ai AQC sunt: 

 CEO  

 Sef Departament Risk Management 

 CWO 

 CLO 

 Sef Departament Acordare Credite Persoane Juridice 

 CFO 

 Sef Divizie Corporate 

 Sef Divizie Small Business 

 Sef Departament Juridic 

CLO este Președintele AQC. În cazul absenței acestuia, ședințele Comitetului sunt prezidate de către CEO. 

Invitații Permanenți, fără drept de vot, sunt: 

 Sef Departament Recuperări Credite; 

 Sef Birou Management Proactiv al Expunerilor de Credit 

 Sef Birou Acordare Credite Persoane Fizice 

Un reprezentant al următoarei structuri din cadrul Companiei Conducătoare are dreptul de a participa la ședințe, fără 
drept de vot: 

 ISP Departament Credite al Subisidiarelor Bancare Internaționale 

Secretarul AQC este un angajat al Departamentului Recuperari Credite. 

 
 

 COMITETUL DE GESTIONARE A SEMNALĂRILOR CONFIDENȚIALE 
Structura 

Membrii cu drept de vot ai Comitetului de Gestionare a Semnalărilor Confidențiale sunt:  

 Sef Departament Resurse Umane și Organizare 

 Sef Departament Compliance și AML 

 Sef Departament Risk Management 

Seful Departamentului Resurse Umane și Organizare este Președintele Comitetului de Gestionare a Semnalărilor 

Confidențiale. În cazul absenței acestuia, ședințele Comitetului sunt prezidate de Șeful Departamentului Risk 

Management. 

Șeful Departamentului Audit Intern poate de asemenea fi invitat la cererea Președintelui. 

 
 

 COMITETUL DE MANAGEMENT AL SCHIMBĂRII 
Comitetul de Management al Schimbării este responsabil de procesul strategic decizional în ce privește portofoliul 

de proiecte al Băncii, stabilirea priorităților, stabilirea bugetelor pe proiecte și rezolvarea problemelor care ii sunt 

înaintate. Comitetul de Management al Schimbării nu înlocuiește sau preia responsabilități ale niciunui alt comitet.  

 

Structura 

Membrii cu drept de vot ai Comitetului de Managementul Schimbării sunt: 

 CEO 

 Sef Departament Resurse Umane și Organizare  

 COO 

 Sef Departament Risk Management 

 CFO 
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 CLO/ Sef Departament Acordare Credite Persoane Juridice3 

 Sef Divizie Corporate 

 Sef Divizie Small Business 

 Sef Departament Finanțe 

CEO este Președintele Comitetului de Management al Schimbării. În cazul absenței acestuia, ședințele Comitetului 

sunt prezidate de către Șeful Departamentului Resurse Umane și Organizare.  

Invitați Permanenți, fără drept de vot: 

 Project Manager 

 Sef Departament IT  

 Sef Departament Operațiuni  

Secretarul Comitetului de Management al Schimbării este un angajat al Biroului Organizare și PMO. 

 
 

 COMITETUL DE LICITAȚII 
Comitetul de licitații este un organ colegial de gestiune al Băncii Intesa Sanpaolo România (denumită în cele ce 

urmează Banca) cu caracter permanent, în baza competențelor delegate de către Consiliul de Administrație. 

Principalul obiectiv al activității Comitetului este acela de a asigura cele mai bune condiții în achiziția de bunuri, 

lucrări și servicii (denumite în cele ce urmează “ Activități de achiziții”) pe baza principiilor concurenței, transparenței 

și abordării colegiale. 

Principalele atribuții ale Comitetului sunt construirea unei imagini a Băncii ca și client adecvat, deschis la colaborare 

cu partenerii principali și construirea unei imagini a Băncii ca o companie care își apară interesele de afaceri printr-

un proces decizional colegial în ceea ce privește cele mai bune bunuri, lucrări și servicii. 

 

Structura 

Membrii cu drept de vot ai Comitetului de Licitații sunt: 

 CFO/ CEO4 

 COO  

 Sef Departament Planificare și Control de Gestiune 

Presedintele Comitetului este CFO/ CEO. 

Invitati Permanenți, fără drept de vot sunt5:   

 Sef / Reprezentant Centru de buget care a initiat cererea de achiziție 

 Sef Birou Achiziții 

 Sef Departament Juridic, sau o persoana delegată 

Secretarul Comitetului de Achiziții va fi ales dintre angajatii Biroului Achiziții. 

 

 

 COMITETUL DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 

Structura 

Membrii cu drept de vot ai Comitetului de Sănătate și Securitate în Muncă sunt: 

 4 reprezentanți ai angajaților, cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății lucrătorilor 

 angajatorul sau reprezentantul sau legal și/sau reprezentanţii săi în număr egal cu cel al reprezentanţilor  

 medicul de medicina muncii 

                                                      
3  Seful Departamentului Acordare Credite Persoane Juridice va participa la sedintele Comitetului in cazul in care pozitia CLO este vacanta  
4  CEO va participa la sedintele Comitetului in cazul absentei, imposibilitatii exercitarii functiei de catre CFO sau in cazul in care  pozitia CFO 

este vacanta  
5  Seful Departamentului Audit Intern va putea participa in orice moment la sedintele Comitetului  
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Angajatorul/reprezentantul său legal este Președintele Comitetului de Sănătate și Securitate în Muncă. 

Membrii comitetului care nu pot participa la întrunire din orice motiv nu pot numi o altă persoană să ii înlocuiască. 

Invitații, fără drept de vot sunt: 

 reprezentanți ai Biroului Sănătate și Securitate în Muncă 

 reprezentanți ai altor terțe părți care au fost contractate pentru a oferi servicii de prevenire și protecție în 

muncă (dăcă este cazul) 

Inspectorii de muncă pot fi invitați să participle la întrunirile Comitetului de Sănătate și Securitate în Muncă 

Secretarul Comitetului de Sănătate și Securitate în Muncă este șeful Biroului de Sănătate și Securitate în Muncă. 

 
În conformitate cu Actul Constitutiv şi cu prevederile legislative în vigoare, Banca poate înfiinţa sedii secundare. 
Sediile secundare efectuează operaţiunile prevăzute în Actul Constitutiv al Băncii. Termenii şi condiţiile în care se 
efectuează operaţiunile sunt normate prin reglementările proprii ale Băncii.  
Sediile secundare ale Băncii au competenţe limitate în privinţa asumării angajamentelor faţă de terţi.  
 
Rețeaua B.C. INTESA SANPAOLO ROMÂNIA S.A. cuprinde următoarele tipuri de unităţi teritoriale: Sucursale 
Coordonatoare, Sucursale şi Agenţii.  
Unităţile teritoriale sunt de regulă structurate astfel:  

 Business: 

o Gestionează clientela Small Business, SME şi Persoane Fizice 

o Gestionează clientela Corporate - dacă este prevăzut de modelul de acoperire - sub supervizarea 

Diviziei Corporate, în modalităţile stabilite prin decizia Directorului General al Băncii 

 Operaţiuni 

o Gestionează operaţiuni – cu/fără numerar – pentru toate categoriile de clientelă – Small Business, 

SME, Corporate şi Persoane Fizice 

Cadrul organizatoric al unităţilor teritoriale este reglementat prin “Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a 
Unităţilor Teritoriale” unde sunt descrise structurile şi responsabilităţile lor în cadrul Băncii.  
 
Mai jos,sunt prezentate organigramele aferente celor trei tipuri de unităţi teritoriale:  
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3.2 Cadrul aferent controlului intern 
 
Cadrul aferent controlului intern implementat la nivelul Băncii este definit conform Regulamentului BNR Nr. 5/2013 
cu modificările şi completările ulterioare, ca fiind cadrul ce trebuie să asigure desfăşurarea unor operaţiuni eficace şi 
eficiente, controlul corespunzător al riscurilor, desfăşurarea prudentă a activităţii, credibilitatea informaţiilor financiare 
şi nefinanciare raportate, atât intern, cât şi extern, precum şi conformitatea cu cadrul legal şi de reglementare, 
cerinţele de supraveghere şi regulile şi deciziile interne ale instituţiei de credit. 
Banca a implementat următoarele 3 funcţii independente de control: funcţia de administrare a riscurilor, funcţia de 
conformitate şi funcţia de audit intern.  
Cadrul aferent controlului intern acoperă activităţile tuturor unităţilor operaţionale, ale funcţiilor-suport şi de control, în 
baza unor proceduri solide administrative şi contabile.   
 
Funcţiile aferente cadrului de control intern sunt independente una de cealaltă din punct de vedere organizaţional. În 
ceea ce priveste liniile de raportare aferente funcţiilor de control intern, acestea raporteaza direct către Consiliul de 
Administraţie, către Comitetul de Audit, Risc și Confomitate şi către structurile echivalente din cadrul Grupului.  
Rapoarte de informare periodice sunt elaborate şi transmise de către cele trei funcţii de control intern către 
managementul Băncii şi către Comitetele constituite în cadrul acesteia, în conformitate cu reglementările interne şi 
cu legislaţia în vigoare.    
 
 

4. Adecvarea capitalului 
 
În vederea determinării fondurilor proprii, cerințelor de fonduri proprii Banca utilizează abordarea standard aplicând 
Regulamentul UE nr. 575/2013 al Parlamentului European și Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele 
prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții, Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și Regulamentul 
5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit emis de Banca Națională a României. 

Cerinţele de capital stabilite pentru BC INTESA SANPAOLO ROMÂNIA SA la data de 31.12.2015 sunt următoarele: 

Etichetă   mil RON 

Fonduri proprii de nivel I 430.08 

Fonduri proprii de nivel II 430.08 

TOTAL FONDURI PROPRII 430.08 

Cerinţe de capital pentru riscul de credit 193.00 

Cerinţe de capital pentru riscul operaţional 30.16 

Risc de poziţie, riscul valutar şi riscul de marfă 2.00 

TOTAL CERINŢE DE CAPITAL 225.16 

   

Rata fondurilor proprii nivel I de baza 15.28% 

Rata fondurilor proprii de nivel I  15.28% 

Rata fondurilor proprii totale 15.28% 
 
 
În continuare este redată defalcarea cerinţelor de capital pe clase de expuneri pentru categoriile de riscuri aplicabile 
Băncii:  

Clasa de expunere mil RON 

Administrații centrale sau bănci centrale 1.33 

Administrații regionale sau autorități locale 0.94 

Entități din sectorul public  0.00 

Instituții 18.80 

Societăți 83.80 

Retail 42.86 

Expuneri garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile 19.68 

Expuneri în stare de nerambursare  17.66 

Titluri de capital 0.17 

Alte elemente 7.64 

Valoarea totala a expunerii la risc pentru ajustarea evaluarii creditului 0.12 
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Risc de credit - abordarea standard 193.00 

Abordarea de bază 0.00 

Abordarea standard 30.16 

Risc operaţional 30.16 

Riscul valutar 2.00 

Risc de poziţie, riscul valutar şi riscul de marfă 2.00 

TOTAL CERINŢE DE CAPITAL 225.16 
   

 

5. Fonduri proprii 
 
Începand cu ianuarie 2014 sistemul bancar românesc aplică normele Basel III, reglementate prin Regulamentul UE 
nr. 575/2013 al Parlamentului European şi Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile 
de credit şi societaţile de investitii, Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și prin Regulamentul 5/2013 privind cerințe 
prudențiale pentru instituțiile de credit emis de Banca Națională a României. 

 

Prin aplicarea normelor Basel III, este redefinită structura Fondurilor proprii, precum și criteriile de eligibilitate pe care 
instrumentele de capital trebuie să le îndeplinească pentru a fi incluse în Fondurile Proprii de Nivel 1 de Bază, 
Suplimentar sau Fondurile Proprii de Nivel 2.  

 

Compoziția fondurilor proprii ale Băncii pentru scopuri de reglementare la data de 31.12.2015 este detaliată mai jos: 

 

Etichetă mil RON 

FONDURI PROPRII  430,08  

FONDURI PROPRII DE NIVEL 1   430,08  

FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 DE BAZA *   430,08  

Instrumente de capital eligibile drept fonduri proprii de nivel 1 de bază   1.178,44  

Rezultatul reportat   (736,23) 

Alte elemente ale rezultatului global acumulate   6,26  

Alte rezerve  14,69  

Fonduri pentru riscuri bancare generale  10,16  

Interese minoritare recunoscute in fondurile proprii de nivel 1 de bază   -    

(-) Alte imobilizări necorporale  (20,18) 

(-) Valoarea deducerilor din elementele de fonduri proprii de nivel 1 
suplimentar ce excede fondurile proprii de nivel 1 suplimentar  

 (3,81) 

(-) Instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din 
sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă 

 (0,25) 

(-) Instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din 
sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă 

 (5,85) 

Alte ajustări tranzitorii aferente fondurilor proprii de nivel 1 de bază  (12,24) 

FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 SUPLIMENTAR ***   -    

(-) Valoarea deducerilor din elementele de fonduri proprii de nivel 2 
care excede fondurile proprii de nivel 2 

 (3,81) 

Valoarea deducerilor din elementele de fonduri proprii de nivel 1 
suplimentar care excede fondurile proprii de nivel 1 suplimentar 
(deduse din fondurile proprii de nivel 1 de bază) 

 3,81  

FONDURI PROPRII DE NIVEL 2**  -    

Instrumente de capital plătite și împrumuturi subordonate  7,91  

Alte ajustari tranzitorii aferente fondurilor proprii de nivel 2   (11,71) 

Valoarea deducerilor din elementele de fonduri proprii de nivel 2 care 
excede fondurile proprii de nivel 2 (deduse din fondurile proprii de nivel 
1 suplimentar) 

 3,81  
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* Instrumentele de capital se califică drept instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază dacă sunt îndeplinite 
condițiile de eligibilitate enumerate mai jos:  
 instrumentele sunt emise direct de instituție cu acordul prealabil al acționarilor instituției sau, în cazul în care 

acest lucru este permis în temeiul legislatiei naționale aplicabile, al organului de conducere a instituției; 

 instrumentele sunt plătite, iar achiziționarea lor nu este finanțată în mod direct sau indirect de instituție; 

 sunt clasificate drept capitaluri proprii în sensul cadrului contabil aplicabil; 

 instrumentele sunt prezentate în mod clar și distinct în bilanț în situațiile financiare ale instituției; 

 instrumentele sunt perpetue;  

 instrumentele îndeplinesc următoarele condiții în ceea ce privește distribuirile: 

- nu există un tratament preferențial de distribuire în ceea ce privește ordinea efectuării distribuirilor, 
inclusiv în raport cu alte instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază, iar condițiile care 
reglementează instrumentele nu oferă drepturi preferențiale la efectuarea distribuirilor; 

- distribuirile către deținătorii instrumentelor pot fi efectuate numai din elementele care pot fi distribuite; 

- condițiile care reglementează instrumentele nu includ un plafon sau o altă restricție privind nivelul maxim 
de distribuiri; 

- nivelul de distribuiri nu se determină pe baza prețului de achiziționare a instrumentelor la emitere; 

- condițiile care reglementează instrumentele nu includ nicio obligație pentru instituție de a efectua 
distribuiri catre detinatorii lor, iar institutia nu face altfel obiectul unei obligatii de acest tip; 

- neefectuarea distribuirilor nu constituie un eveniment de nerambursare pentru instituție; 

- anularea distribuirilor nu impune restricții asupra instituției; 

 instrumentele nu fac obiectul niciunui aranjament, contractual sau de altă natură, care crește rangul de 
prioritate la plată al creanțelor înregistrate în temeiul instrumentelor în caz de insolvență sau de lichidare. 

  

** Instrumentele de capital se califică drept instrumente de fonduri proprii de nivel 2 daca sunt îndeplinite condițiile 
de eligibilitate enumerate mai jos:  

 împrumuturile subordonate sunt obținute și plătite integral; 

 împrumuturile subordonate nu sunt acordate de o filială sau de o entitate asociată; 

 acordarea împrumuturilor subordonate nu este finanțată în mod direct sau indirect de instituție; 

 creanța asupra principalului împrumuturilor subordonate, în temeiul dispozițiilor care reglementează 
împrumuturile subordonate, este în întregime subordonată creanțelor tuturor creditorilor nesubordonați; 

 împrumuturile subordonate au o scadență inițială de cel puțin cinci ani; 

 dispozițiile care reglementează, împrumuturile subordonate nu includ niciun stimulent pentru că valoarea 
principalului acestora să fie rambursată sau, după caz, restituită de către instituie inainte de scadenta; 

 împrumuturile subordonate pot fi recunoscute în categoria elementelor fondurile proprii de nivel 2 dacă îin 
opinia Băncii Naționale a României îndeplinesc condițiile de eligibilitate enumerate mai sus.  

 

*** Intesa Sanpaolo România nu deține instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar. 

  

La data de 31.12.2015, Banca a înregistrat filtre prudențiale în valoare de 25.214.298 lei. 

 

6. Riscul de credit 
 

Gestionarea riscului de credit este integrată în procesul de management al riscului Băncii. Riscul de credit este 
inerent în activitatea bancară, drept pentru care administrarea lui este o activitatea continuă, formală şi sistematică şi 
reprezintă o componentă a unei gestionări sănătoase a activităţii băncii. 

Administrarea riscului de credit permite identificarea din timp a poziţiilor de risc, conducând totodată la îmbunătăţirea 
procesului decizional, contribuind la sporirea rezultatelor şi creşterea responsabilităţii actului de luare a deciziilor. 

Câteva dintre principiile utilizate în managementul riscului de credit:  

- identificarea, monitorizarea, controlul si administrarea riscului de credit sunt activităţi ce se desfăşoară 
atât la nivelul unităţilor teritoriale ale băncii, cât şi la nivelul sediului central 

- analizarea aspectelor care pot conduce la înregistrarea de potenţiale pierderi, atât individual, la nivelul 
unui credit, cât şi în ansamblu la nivel de portofoliu atunci când circumstanţele / condiţiile în care îşi 
desfăşoară activitatea clientul se schimbă semnificativ; 

- stabilirea unei politici de risc de credit care recunoaşte deteriorarea activelor şi metoda de evaluare, 
controalele interne asociate, procesul şi modul de raportare este esenţial; 
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- Banca a stabilit şi implementat procesele şi controalele de determinare a gradului de nerambursare, 
reprezentând bază pentru provizionarea creditelor la nivel de portofoliu şi individual. Totodată, 
corespunzător cerinţelor IAS 39 Banca a determinat astfel categoriile de credite cu caracteristici similare 
în vederea stabilirii deteriorării şi provizionării la nivel colectiv a portofoliului. 

 
Concentrarea riscului legat de activitatea de creditare 
 
La acordarea de facilităţi şi credite, Banca se confruntă cu un risc legat de neplata datoriei.  Acest risc afectează 
următoarele poziţii din bilanţul contabil: creanţe asupra instituţiilor de credit şi clientelei, participaţii şi elemente în 
afara bilanţului. Riscul de concentrare legat de activitatea de creditare ar putea determina o pierdere semnificativă 
pentru Bancă dacă o schimbare a condiţiilor economice ar afecta întreaga industrie sau întreaga ţară.   

Banca minimizează riscul legat de activitatea de creditare prin evaluarea atentă a solicitărilor de credite, stabilirea 
limitelor de expunere pentru client, solicitarea de garanţii corespunzătoare şi prin aplicarea unei politici prudente de 
provizioane atunci când apare riscul unei pierderi posibile. 
 

6.1. Repartiţia geografica a expunerilor din credite 
 

mil Ron                                                                            

Tara 
Administrații 
regionale sau 

autorități locale 

Elemente in 
stare de 

nerambursare 

Expuneri 
garantate cu 

ipoteci asupra 
bunurilor imobile 

Instituții Retail Societăți 

Romania 67.57 212.96 726.82 75.70 1,179.48 1,274.92 

Luxemburg - 2.36 - - - - 

Austria - 0.21 0.99 - 0.24 - 

Italia - 0.15 3.87 281.41 1.95 90.69 

Ungaria - 0.06 0.07 0.25 - - 

Belgia - - 0.01 - 0.03 - 

Franta - - 0.48 - 0.97 - 

Germania - - 0.73 3.99 1.13 - 

Irak - - 0.28 - - - 

Olanda - - 0.22 - - - 

Spania - - 0.34 - 0.30 - 

Marea Britanie - - 1.60 9.29 0.43 45.25 

U.S.A. - - 0.15 8.40 - - 

Canada - - - 0.31 0.36 - 

Cehia - - - 0.13 - - 

Japonia - - - 0.79 - - 

Polonia - - - 0.29 - - 

Elvetia - - - 4.28 - - 

Guinea Bissau - - 0.08 - - - 

Altele - - - - 0.03 - 

TOTAL 67.57 215.73 735.64 384.85 1,184.92 1,410.86 
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6.2. Repartiţia expunerilor din credite pe sectoare de activitate 
 

mil Ron        

Denumire sector 
de activitate 

Administrații 
regionale sau 

autorități 
locale 

Elemente in 
stare de 

nerambursare 

Expuneri 
garantate cu 

ipoteci asupra 
bunurilor imobile 

Institutii Retail Societati 

Agricultura - 25.57 13.38 - 175.91 99.54 

Alte Activitati - 0.83 2.09 - 5.61 - 

Comert - 42.73 32.59 - 163.22 209.51 

Constructii - 35.79 20.63 - 82.21 169.59 

Industrie - 46.11 19.97 - 202.79 558.64 

Institurii Bancare - - - 384.85 0.01 - 

Persoane fizice - 36.46 625.85 - 396.72 0.58 

Servicii 67.57 28.24 21.13 - 158.45 373.00 

Total 67.57 215.73 735.64 384.85 1,184.92 1,410.86 

 
 
 

6.3. Repartiţia expunerilor din credite în funcţie de scadenţa reziduală  
 

mil Ron 

Scadenta 

Administrații 
regionale sau 

autorități 
locale 

Elemente in 
stare de 

nerambursare 

Expuneri 
garantate cu 

ipoteci asupra 
bunurilor 
imobile 

Institutii Retail Societati 

<=1 luna - 122.15 4.04 66.45 38.96 76.02 

1 - 3 luni - 4.28 13.55 8.38 91.12 51.02 

3 luni - 1 an - 9.57 48.55 131.61 291.84 298.13 

1 - 5 ani 18.29 29.83 36.74 137.61 230.84 634.90 

> 5 ani 41.75 48.46 632.74 - 507.82 347.06 

Fara scadenta 
reziduala 

7.52 1.44 0.01 40.80 24.34 3.73 

Total 67.57 215.73 735.64 384.85 1,184.92 1,410.86 

 
 
 

6.4. Tehnici de diminuare a riscului de credit 
 
Tehnica de diminuare a riscului de credit reprezintă o metodă utilizată de o instituţie de credit pentru reducerea 
riscului de credit aferent uneia sau mai multor expuneri pe care instituţia le deţine. 

Tehnicile utilizate in scopul diminuarii riscului de credit trebuie să fie de așa natura încât să se concretizeze în 
încheierea de contracte de protecție a creditului valabile din punct de vedere legal și executorii în toate jurisdicțiile 
relevante. 
 
Banca utilizează ca tehnici de diminuare a creditului protecţia finanţată a creditului – metoda simplă a garanțiilor 
financiare şi protecţia nefinanţată a creditului. 
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Protecţia finanţată a creditului este o tehnică de diminuare a riscului de credit prin utilizarea căreia reducerea 
riscului de credit aferent expunerii unei instituţii de credit, derivă din dreptul instituţiei de credit – în eventualitatea 
apariţiei evenimentului de nerambursare de către contrapartidă sau a producerii de alte evenimente de credit 
specificate în legătură cu contrapartida – de a lichida anumite active sau sume, de a obţine transferul, însuşirea sau 
păstrarea acestora, sau de a reduce valoarea expunerii la diferenţa dintre valoarea expunerii şi valoarea unei 
creanţe deţinute asupra instituţiei de credit, ori de a o substitui cu valoarea acestei diferenţe. 

Conform metodei simple a garanțiilor financiare, instituția atribuie unei garanții financiare eligibile o valoare egală cu 
valoarea sa de piață, determinată în conformitate cu articolul 207 alineatul (4) litera (d) din Regulamentul BNR nr. 
5/2013. 

Instituția atribuie acelor părți din valorile expunerilor care sunt garantate cu valoarea de piață a garanției financiare 
eligibile ponderea de risc pe care ar atribui-o în temeiul părții a treia, titlul II, capitolului 2 din Regulamentul (UE) nr. 
575/2013 dacă instituția creditoare ar avea o expunere directă față de instrumentul care constituie garanția reală. În 
acest scop, valoarea expunerii unui element extrabilanțier menționat în anexa I este egală cu 100% din valoarea 
elementului și nu cu valoarea expunerii indicată la articolul 111 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.  

 

Protecţia nefinanţată a creditului este o tehnică de diminuare a riscului de credit prin care reducerea riscului de 
credit aferent expunerii unei instituţii de credit derivă din angajamentul unei terţe părţi de a plăti o sumă în 
eventualitatea apariţiei evenimentului de nerambursare din partea împrumutatului sau a producerii de alte 
evenimente de credit specificate. 

În cazul protecţiei nefinanţate a creditului, pentru a fi eligibilă pentru recunoaştere, partea care îşi asumă 
angajamentul  trebuie să prezinte suficientă credibilitate iar contractul de protecţie trebuie să fie valabil din punct de 
vedere legal în jurisdicţiile relevante astfel încât, ţinând cont de abordarea utilizată la calculul valorilor ponderate la 
risc ale expunerilor şi de gradul de recunoaştere permis, să asigure un nivel de protecţie adecvat. 

În ceea ce privește nivelul ponderilor de risc atribuite de Bancă pentru expunerile înregistrate în 2015 au fost 
determinate în conformitate cu prevederile părții a treia, titlul II, capitolul 2 Abordarea standardizată din 
Regulamentul UE 575/2013. Atriburea ponderilor de risc expunerilor față de instituții, s-a făcut ținându-se cont de 
disponibilitatea evaluărilor de credit efectuate de către una din următoarele agenții de rating: Moody’s, Fitch sau 
S&P, în concordanță cu prevederile art. 138 din Regulamentul UE nr. 575/2013.  

 



 - 
 

 

 

 
Expunerile defalcate pe clase de expuneri înainte de aplicarea tehnicilor de diminuare  

mil Ron 

Clase expuneri 
Elemente 
bilanțiere 

Elemente din 
afara bilanțului 

Instrumente 
financiare derivate 

Ajustări de valoare și 
provizioane aferente 

Expunere netă de 
ajustări de valoare și 

provizioane 

Administrații centrale sau bănci centrale 1,140.64 0.00 0.00 0.00 1,140.64 

Administrații regionale sau autorități locale 50.60 18.25 0.00 1.28 67.57 

Alte elemente 258.06 0.00 0.00 92.18 165.88 

Elemente în stare de nerambursare 821.20 2.02 0.00 607.48 215.74 

Expuneri provenind din titluri de capital 2.08 0.00 0.00 0.00 2.08 

Expuneri garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile 731.90 16.86 0.00 6.97 741.79 

Instituții 107.18 277.67 4.95 0.00 389.80 

Retail 995.20 201.01 0.00 19.90 1,176.31 

Societăți 841.92 594.55 0.00 23.15 1,413.32 

Total 4,948.78 1,110.36 4.95 750.96 5,313.13 
 
 
Expunerea totală după aplicarea tehnicilor de diminuare 

mil Ron 

  

Expunere 
netă de 

ajustări de 
valoare și 

provizioane 

Garanții 
personale 

Garanții 
financiare 

Substituirea expunerii 
ca urmare a aplicării 

tehnicilor de diminuare 
a riscului de credit 

Expunerea netă după efectele de 
substituție ale tehnicilor de 

diminuare a riscului de credit și 
înainte de aplicarea factorilor de 

conversie 

Administrații centrale sau bănci centrale 1,140.64   0.00 160.73 1,301.36 

Administrații regionale sau autorități locale 67.57   0.00 0.00 67.57 

Alte elemente 165.88   0.00 20.18 186.07 

Elemente in stare de nerambursare 215.74 0.30 0.09 -0.39 215.36 

Expuneri provenind din titluri de capital 2.08   0.00 0.00 2.08 

Expuneri garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile 741.79 6.14 0.49 -6.63 735.16 

Instituții 389.80 264.48 0.00 114.46 504.27 

Retail 1,176.31 158.00 12.43 -170.42 1,005.89 

Societăți 1,413.32 110.76 7.18 -117.93 1,295.37 

Total 5,313.13 539.68 20.10 0.00 5,313.13 



 - 
 

 

 

 

6.5. Clasificarea principalelor tipuri de garanţii acceptate de Bancă 
 
 
Categoriile de garanţii primite, care pot fi luate în considerare de către Bancă pentru diminuarea expunerii faţă de 
debitori, sunt în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.16/2012 privind clasificarea creditelor şi 
plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare şi se împart în:  

1. Garanţii personale – se referă la garanţii furnizate de terţi, ce pot fi încadrate, în funcţie de caracteristicile pe 
care le prezintă, după cum urmează: 
1.1. Garanţie expresă 
1.2. Garanţie irevocabilă 
1.3. Garanţie necondiţionată 

2. Garanţii reale - se referă la bunuri corporale sau necorporale, executabile în orice moment, primite în 
garanţie pentru operaţiunile realizate. 

3. Garanţii reale intrinseci - se referă la garanţii incluse în caracteristicile operaţiunii. 
Banca dispune de proceduri specifice în materie de evaluare şi administrare a garanţiilor. 
 
 
 GRUPA A 

1 
Garanţii directe, exprese, irevocabile şi necondiţionate ale administraţiei centrale a statului român 
sau ale Băncii Naţionale a României 

2 Titluri emise de administraţia centrală a statului român sau de Banca Naţională a României 

3 
Garanţii directe, exprese, irevocabile şi necondiţionate ale administraţiilor centrale sau ale băncilor 
centrale din ţările din categoria A, ori ale Uniunii Europene 

4 
Titluri emise de administraţiile centrale sau de băncile centrale din ţările din categoria A, ori de 
Uniunea Europeană 

5 Depozite colaterale plasate la instituţia de credit împrumutătoare 

6 
Certificate de depozit sau instrumente similare, emise de instituţia de credit împrumutătoare şi 
încredinţate acesteia                           

7 Garanţii directe, exprese, irevocabile şi necondiţionate ale băncilor de dezvoltare multilaterală 

8 Titluri emise de către băncile de dezvoltare multilaterală 

9 
Garanţii directe, exprese, irevocabile şi necondiţionate ale administraţiilor regionale sau ale 
autorităţilor locale, din România 

10 Garanţii directe, exprese, irevocabile şi necondiţionate ale instituţiilor de credit din România 

11 
Garanţii directe, exprese, irevocabile şi necondiţionate ale administraţiilor regionale sau ale 
autorităţilor locale, din ţările din categoria A 

12 
Garanţii directe, exprese, irevocabile şi necondiţionate ale instituţiilor de credit din ţările din 
categoria A 

13 
Garanţii directe, exprese, irevocabile şi necondiţionate emise de fondurile de garantare a creditelor 
(FGC) din România 

  

 GRUPA B 

14 Ipoteci imobiliare proprietăţi rezidenţiale 

15 Alte ipoteci imobiliare  

16 Gajuri cu deposedare-metale preţioase, etc 

17 Gajuri cu deposedare – mărfuri, stocuri, etc 

18 Ipoteca mobiliara pe marfuri , stocuri, etc 

19 Ipoteca mobiliara pe mijloace de transport 

20 Ipoteca mobiliara pe utilaje 

21 Alte garanţii primite de la clientela: bilete la ordin, fideiusiuni, etc 

  

 GRUPA C 

22 Alte valori primite - garantii intrinseci aferente Leasingului financiar 

 
 



 - 
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6.6. Abordări și metode aplicate pentru determinarea ajustărilor de valoare – pentru portofoliul de credite 
pentru care se aplică Abordarea Standard 

 
6.6.1 Abordări și metode aplicate pentru determinarea ajustărilor prudențiale 
 

În vederea acoperirii unor pierderi potențiale din credite și plasamente, Banca constituie ajustări prudențiale de 
valoare în conformitate cu prevederile normelor Băncii Naționale a României în vigoare. 
 

Astfel, în scopul determinării nivelului de ajustări prudențiale de valoare, expunerile din credite sunt clasificate pe 
baza următoarelor elemente:  
- Categoria de performanță a debitorilor;  
- Serviciul datoriei (numărul de zile de întârziere la plată);  
- Inițierea de proceduri judiciare.  
 

Categoria de performanță a debitorilor, utilizată în determinarea clasei de risc conform cu normele Băncii Naționale a 
României de determinare a ajustărilor prudențiale de valoare, este determinată pe baza sistemelor / metodologiilor 
interne de evaluare, luând în considerare factori calitativi și cantitativi.  
 

Ajustările prudențiale de valoare sunt determinate prin aplicarea coeficienților aferenți claselor de risc la valoarea 
expunerii ajustate în funcție de valoarea garanțiilor eligibile disponibile. Eligibilitatea garanțiilor este stabilită în acord 
cu prevederile normelor Băncii Naționale a României cu privire la determinarea ajustărilor prudențiale de valoare.  
 
6.6.2 Abordări și metode aplicate pentru determinarea provizioanelor IFRS  
 

Provizioanele reprezintă valoarea pierderii din depreciere estimată de către Bancă pe baza modelelor descrise. 
Banca estimează aceasta valoare prin două metode diferite:  

 Abordarea colectivă  
 Abordarea individuală  

 

Prin intermediul abordării colective, sunt calculate provizioanele la nivel de portofoliu prin divizarea acestuia în grupe 
de risc cu caracteristici similare. Portofoliul performant face subiectul abordării colective în totalitate, indiferent dacă 
expunerile sunt sau nu semnificative. Portofoliul neperformant face subiectul abordării colective, doar în cazul 
expunerilor care nu sunt considerate semnificative.  
 

Prin intermediul abordării individuale, sunt calculate provizioanele la nivel individual pentru fiecare expunere 
semnificativă. Abordarea individuală reprezintă procesul de măsurare a deprecierii activelor la nivelul unei tranzacții 
(sau client). Conform IAS 39, abordarea individuală este obligatorie în cazul expunerilor individuale semnificative, 
dar poate fi utlizată și pentru evaluarea expunerilor nesemnificative.  
 

Procesul de evaluare a deprecierii activelor prin intermediul abordării individuale este împărțit în două etape:  
- Identificarea expunerilor individuale semnificative și/sau a expunerilor pentru care se poate aplica abordarea 
individuală;  
- Determinarea nivelului necesar de provizioane aferent acestor expuneri.  
 

Situaţia ajustărilor pentru depreciere, pe tipuri de credite şi contrapartide este prezentată astfel:   

Nivel individual 

Valoarea 
contabilă a 
activelor 

nedepreciate 

Valoarea 
contabilă 
brută a 

activelor 
depreciate  

Ajustări 
specifice 

pentru active 
financiare 
evaluate la 

nivel 
individual 

Ajustări 
specifice 

pentru active 
financiare 
evaluate la 

nivel colectiv 

Ajustări 
colective 

pentru pierderi 
suportate, dar 
neraportate 

Valoarea 
contabilă 

Administraţii publice 43 0 0 0 -1 42 

Instituţii de credit 70 0 0 0 0 70 

Alte societăţi financiare 47 14 -12 0 -2 47 

Societăţi nefinanciare 1.509 738 -537 -3 -41 1.666 

Gospodării ale populaţiei 1.016 73 -29 -1 -8 1.051 

Credite şi creanţe 2.684 825 -578 -4 -51 2.875 
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6.7. Elemente restante 
 
În materie de elemente restante, Banca realizează o monitorizare continuă a acestora în vederea unei bune 
gestionări a riscului de credit. Expunerile aflate în stare de nerambursare, clasificate în conformitate cu prevederile 
art. 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013  sunt prezentate în tabelul de mai jos, defalcate pe zone geografice:  

 

Denumire regiune Provizioane Expunere netă 

România 581.51 212.95 

Luxemburg 25.16 2.36 

Austria 0.53 0.21 

Italia 0.15 0.15 

Ungaria 0.12 0.06 

Total 607.47 215.73 
 

  

6.8 Efectul de levier 
 

Banca calculează indicatorul efectului de levier, ca şi procent între indicatorul de măsurare a capitalului şi indicatorul 
de măsurare a expunerii totale a Băncii (suma valorilor expunerilor tuturor activelor și ale elementelor extrabilanțiere 
care nu au fost deduse la stabilirea indicatorului de măsurare a capitalului), în conformitate cu prevederile art. 429, 
alin 3 din Regulamentul EU 575/2013. Pentru 31 decembrie 2015, acest indicator a fost de 8,25%. Limita internă 
pentru acest indicator este de 5%. 

În cazul în care nivelul indicatorului ar scădea sub limita de 5%, Banca demarează o analiză în vederea identificării 
măsurilor ce trebuie luate pentru a diminua riscul asociat utilizării excesive a efectului de levier. Măsurile care pot fi 
avute în vedere pot viza posibile restructurări ale unor linii de activitate. În cazul în care nivelul indicatorului efectul 
de levier scade sub limita de 3% se impun intervenții rapide din partea Băncii în vederea echilibrării activelor și 
obligațiilor. Intervențiile pot avea în vedere vânzarea portofoliului de credite neperformante și creșterea nivelului 
fondurilor proprii de nivel 1.    

 

 

7. Riscul de piaţă 
 
Ţinând cont de specificul activităţii şi de structura activului şi pasivului Băncii, dintre componentele riscului de piaţă 
cel mai mare impact îl au rata dobânzii şi rata de schimb. 

Pentru scopuri de administrare internă, Banca utilizează o serie de modele interne de măsurare a riscului, atât 
pentru riscul de schimb şi pentru riscul de dobândă, cât şi pentru monitorizarea riscului de contrapartidă. 

Din punct de vedere al adecvării capitalului la riscuri, în vederea determinării necesarului de capital pentru riscul de 
piaţă banca calculează după metoda standardizată cerinţa de capital pentru riscul valutar. 

 

7.1. Riscul de rată a dobânzii 
 

Banca este expusă efectului fluctuaţiilor nivelului principalelor dobânzi de piaţă la nivelul poziţiei financiare şi a 
fluxurilor de trezorerie. Rata dobânzii poate să crească ca rezultat al unor astfel de schimbări, dar se poate reduce 
de asemenea, şi poate produce pierderi în eventualitatea apariţiei unor modificări neprevăzute. Banca monitorizează 
periodic expunerea la modificările ratei dobânzii în baza Regulamentului BNR nr. 5/2013, care abrogă Regulamentul 
BNR nr. 18/2009 privind cadrul de administrare al instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării 
capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora cu modificările şi completările ulterioare. 
Raportarea se efectuează în baza ordinului privind unele raportări aferente Regulamentului Băncii Naționale a 
României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit și calculeaza modificarea potenţială a 
valorii economice ca urmare a schimbării nivelurilor ratelor dobânzii.  



 - 
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Rezultatele analizei la data de 31.12.2015, sunt redate în tabelul de mai jos: 

RON   mil RON 
Fonduri Proprii 430,08 

Valoare Absolută 18,92 

% din fonduri proprii 4,40% 

 

7.2. Riscul valutar 
 
Banca operează într-o economie în curs de dezvoltare. Există, de aceea, un risc al scăderii valorii în lei a activelor 
monetare nete deţinute în devize. Banca îşi limitează expunerile pe fiecare valută în parte şi pe total, în conformitate 
cu normele BNR, urmărind zilnic echilibrarea şi încadrarea în limitele stabilite. 

 

Structura pe valute a băncii, conform standardelor IFRS, este redată în tabelul următator: 

ACTIVE RON/(RON) USD/(RON) EUR/(RON) 
Alte 

valute/(RON) 
Total/(RON) 

Casa, disponibilităţi la băncile centrale        479,55  226,91         2.92                2,79  712,17 

Creanțe asupra instituţiilor de credit        3,20            26,93           71,01                 9,46  110,60 

Creanțe asupra clientelei     1.058,46  1.699,99      41,75               5,51  2.805,71 

Instrumente financiare derivate            1,83                 -                   -                      -    1,83 
Active financiare - disponibile pentru 
vânzare        481,38                 -                   -                      -    481,38 

Participaţii            5,85             2.08               -                 -  7,93 

Imobilizări necorporale          24,02                 -                   -                      -    24,02 

Imobilizări corporale        69,62                 -                   -                      -    69,62 

Investitii imobiliare 7,03 - - - 7,03 

Creanţe din impozit amânat          15,91                 -                   -                      -    15,91 

Alte active          15,37             4,56           0,15                 0,01  20,09 

Total active 2.162,22 1.960,47 115,83 17,77 4.256,29 

      

DATORII      

Sume datorate instituţiilor de credit          49,09  56,15      37,37                 0,01  142,62 

Sume datorate clienţilor     1.466,40  1.368,17      55,73                 9,76  2.900,06 

Instrumente financiare derivate            1,72                 -                   -                      -    1,72 

Alte fonduri împrumutate                -    692,70             -                    -    692,70 

Provizioane 12,52 2,47 - - 14,99 

Datorii din impozit amânat 1,19 - - - 1,19 

Alte datorii 16,65 9,71 0,81 0,01 27,18 

Total datorii     1.547,57  2.129,20      93,91                 9,78        3.780,46  

      
Pozitie netă        614,65   (168,73)        21,92               7,99           475,83  

 

 

 

 



 - 
 

25 

 

 

8. Riscul de lichiditate 
 

Politica Băncii referitoare la lichiditate constă în păstrarea unor resurse suficient de lichide pentru a-şi onora 
obligaţiile la data scadenţei acestora şi cu respectarea normelor BNR. Strategia Băncii în ceea ce priveşte 
lichiditatea este aprobată şi revizuită anual de Consiliul de Administraţie al Băncii. Mai jos este prezentată situaţia la 
nivel individual:   

ACTIVE 
Pana la 1 

lună 
1-3luni 3-12luni 1-5ani 

Peste   5 
ani 

Total 

Casa, disponibilităţi la băncile centrale 712,17 0,00 0,00 0,00 0,00 712,17 

Creante asupra instituţiilor de credit 110,60 0,00 0,00 0,00 0,00 110,60 

Credite şi avansuri acordate clientelei 230,94 154,84 623,38 753,25 1.043,30 2.805,71  

Instrumente financiare derivate 1,15 0,68 0.00 0.00 0.00 1,83 
Active financiare - disponibile pentru 
vânzare 

481,38 0,00 0,00 0,00 0,00 481,38  

Participaţii 7,93  0,00 0,00 0,00 0,00 7,93  

Imobilizări necorporale 24,02 0,00 0,00 0,00 0,00 24,02  

Imobilizări corporale 69,62  0,00 0,00 0,00 0,00 69,62  

Investitii imobiliare 7,03 0,00 0,00 0,00 0,00 7,03 

Creanţe din impozit amânat 15,91 0,00 0,00 0,00 0,00 15,91  

Alte active 20,09  0,00 0,00 0,00 0,00 20,09  

Total active 1.680,83 155,52 623,38 753,25 1.043,30 4.256,29 

       

DATORII       

Sume datorate instituţiilor de credit 144,61 0,00 19,25 475,57 164,18 803,61  

Sume datorate clienţilor 1.634,10 366,07 620,41 278,56 0,92 2.900,07 

Instrumente financiare derivate 1,13 0,59 0,00 0,00 0,00 1,72 

Alte fonduri împrumutate 0,00 0,00 0,00 31,71 0,00 31,71 

Datorii din impozit amânat 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 1,19 

Provizioane 14,99 0,00 0,00 0,00 0,00 14,99 

Alte datorii 27,18 0,00 0,00 0,00 0,00 27,18 

TOTAL DATORII 1.823,20 366,66 639,66 785,84 165,11 3.780,47 

       Pozitie netă 475,82  (142,37) (211,13)  (16,29)   (32,59)  878,20  
                                    

8.1. Indicatorul de finanțare stabilă (NSFR) 
 
Acest indicator stabilește nivelul minim de fonduri disponibile pentru orizontul de timp de un an considerând 
caracteristicile de lichidate și maturitățile reziduale ale activelor și expunerilor extrabilanțiere. Se determină ca raport 
între elementele care furnizează o finanțare stabilă și elementele care necesită o finanțare stabilă. 
 

8.2. Indicatorul de acoperire a necesarului de lichiditate (LCR) 
 
Prin acest indicator se urmărește acoperirea nevoilor de lichiditate pe un orizont de timp de 30 zile. Se determină ca 
raport între total active lichide și ieșirile de lichidități măsurate în cursul următoarelor 30 zile. 
 
 

Denumire indicator Valoare 

Rezerva de lichidități 548.79 

Ieșiri nete de lichidități 532.43 

Indicatorul de acoperire a necesarului de lichiditate 103% 
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9. Riscul operaţional 
 

Începând cu data de 01.01.2010, Banca a obţinut aprobarea Băncii Naţionale a României pentru utilizarea metodei 
standardizate în determinarea cerinţei de capital pentru riscul operaţional. 

Calculul cerinţei de capital pentru acoperirea riscului operaţional, potrivit abordării standard, se realizează înmulțind 
venitul brut cu procentajul individual pentru fiecare din Liniile de activitate în care este împărţită activitatea Băncii. 

Cerinţa totală de capital reprezintă suma necesarului de capital aferent fiecărei linii de activitate.   

Tabelul de mai jos prezintă cota de risc pentru fiecare linie de activitate: 

 

Linii de activitate Cota de risc (procent β) 

Finanţări corporatiste (β1) 18% 

Tranzacționare şi vânzări (β2) 18% 

Activitate bancară de retail (β3) 12% 

Activitate bancară comercială (β4) 15% 

Plăţi şi decontări (β5) 18% 

Servicii de agent (β6) 15% 

Administrarea activelor (β7) 12% 

Brokeraj de retail (β8) 12% 

 

Banca a analizat propria activitate desfăşurată şi drept urmare a încadrat-o în următoarele linii de activitate, conform 
Regulamentului 5/2013 al BNR privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările şi completările 
ulterioare: tranzacționare şi vânzări, activitate bancară comercială, activitate bancară de retail, plăţi şi decontări. 
 
Cerinţa de capital aferentă datei de raportare 31 decembrie 2015, calculată conform abordării standard este de 
30,16 milioane Ron, la nivel individual. 
 
Ca şi măsură de diminuare a riscului operaţional, Banca a încheiat pentru anul 2015, poliţa BBB Primary/Master 
pentru asigurarea pierderilor de diverse tipuri legate de activitatea Băncii.  
 
 

10. Riscul rezidual 
 
Riscul rezidual reprezintă mai precis riscul ca tehnicile utilizate de Bancă pentru atenuarea riscului de credit sa fie 
mai puţin eficace decât nivelul previzionat. 

Riscul rezidual afectează expunerile de natura creditelor, care au drept garanţii proprietăţile imobiliare, evaluarea 
riscului fiind limitată la cazul garanţiilor reale imobiliare evaluate anterior ultimelor 12 luni faţă de data raportării.  

Se testează pe această cale pierderea de valoare înregistrată aferentă acestor garanții plecând de la data evaluării 
acestora față de indicii de piață disponibili la nivelul pieței românești a proprietăților rezidențiale. În condițiile în care 
ultima data a evaluării nu este disponibilă în sistem se consideră că proprietatea a fost evaluată la data acordării 
creditului pe care îl garantează. 

Riscul rezidual se determină prin aplicarea la nivelul fiecărui credit garantat cu bunuri imobiliare astfel: 

Valoarea nouă a garanţiei = Valoarea garanţiei*Rei(%) 

Risc rezidual=Valoarea garanţiei-Valoarea nouă a garanţiei 

unde,  

 Rei(%) reprezintă Real Estate Index, indicele de piaţă utilizat în vederea determinării eventualei pierderi de 

valoare. Valoarea acestui indice se stabileşte în baza unui studiu de piaţă utilizând informaţiile publicate de 

societăţi specializate în intermedieri imobiliare care deţin reputaţie şi credibilitate în piaţă. 

 Valoarea garanţiei  reprezintă valoarea justă a garanţiei disponibile în sistemul informatic al Băncii la data 

analizei 
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 Valoarea noua a garanţiei  determinată ca urmare a ponderării valorii garanţiei cu indicele de piaţă Rei 

În condiţiile în care Valoarea expunerii/Valoarea nouă a garanţiei > 80%, rezultă că eventuala pierdere de valoare 
înregistrată poate afecta capacitatea Băncii de diminuare a riscului de credit, astfel ca riscul rezidual rezultat va fi dat 
de pierderea în valoarea garanţiei. 

Riscul rezidual va fi determinat ca pierderea totală înregistrată în valoarea garanţiei, şi deci a capacităţii acesteia de 
a diminua riscul de credit, conducând la o cerinţă mai mare de capital economic. Capitalul economic aferent riscului 
rezidual va fi determinat simulând calculul cerinţelor de capital prin utilizarea valorii noi a garanţiei. 

În toate cazurile în care riscul rezidual nu va putea fi determinat potrivit metodei enunțate, se va proceda la trecerea 
de la tratamentul retail rezidențial la retail, analizându-se astfel impactul general asupra cerințelor de capital. 

 
 

11. Riscul de concentrare 
 
Riscul de concentrare este riscul ce rezultă din expunerea către contrapartide, grupuri de contrapartide aflate în 
legătură, contrapartide ce îşi desfăşoară activitatea în acelaşi sector de activitate sau zonă geografică. Riscul de 
concentare se referă la toate expunerile care au potenţialul de a ameninţa sau de a produce pierderi suficient de 
mari, pentru a pune în pericol stabilitatea Băncii şi/sau capacitatea acesteia de a-şi derula activităţile de bază sau o 
schimbare materială în profilul de risc al acesteia. 

Riscul de concentrare este privit ca fiind parte din riscul de creditare, iar gestionarea sa are două componente: 

- monitorizarea diverselor concentrări în vederea identificării acelora care sunt purtătoare de risc 
- măsurarea şi evaluarea capitalului intern. 

Periodic, Biroul Risc de Credit analizează evoluţiile înregistrate pe următoarele segmente: 

- Concentrarea la nivel de contrapartide 
- Concentrarea pe “un singur debitor” (la nivel de contrapartidă unică) 
- Concentrarea pe sectoare de activitate 
- Concentrarea pe zone geografice 
- Concentrarea pe produse bancare / valute / tranzacții 
- Concentrarea pe tipuri de emitenţi şi garanţii. 

Limitarea riscului de concentrare va fi înţeleasă ca o necesitate operaţională de menţinere a echilibrului, pe de-o 
parte în planurile de afaceri, iar pe de altă parte în asigurarea necesarului de capital, protejând astfel Banca 
împotriva factorilor de risc care pot afecta segmente de clienţi sau garanţii. 

Administrarea riscului de concentrare se realizează prin Sistemul de limite propuse de către Departamentul Risk 
Management, care se bazează pe: 

- Evoluţia istorică a portofoliului de credite (reflectată de rata de default, rata de credite NPL, etc.) 

- Aşteptări cu privire la evoluţia mediului economic şi/sau a anumitor segmente de clientelă: sectoare 

economice 

- Apetitul de risc al Băncii 

Limitele de concentare sunt exprimate prin două modalităţi: limite absolute, stabilite ca şi valoarea maximă a 
expunerii şi limite relative, ca şi procent din valoarea totală a expunerii. 

Monitorizarea riscului de concentrare presupune o activitate continuă în baza unui flux predefinit de urmărire 
periodică a evoluţiilor şi care se finalizează cu raportarea acestora. Odată ce au fost identificate concentrările de risc 
şi au fost semnalate disfuncţionalităţi, depăşiri de limite iminente sau efective, acestea vor fi comunicate către Biroul 
Risc de Credit și şeful Departamentului Risk Management, în vederea limitării riscurilor ce pot decurge din 
respectiva concentrare. 

În cazul în care se constată depăşirea limitei/lor de concentrare Departamentul Risk Management este responsabil 
de: 

- Verificarea motivelor care au condus la aceste depăşiri; 

- Propunerea unui plan de măsuri pentru diminuarea riscului de concentrare; 

- Propuneri de măsuri de administrare activă a portofoliului; 

- Determinarea unei cerinţe suplimentare de capital conform ICAAP. 

Frecvenţa de monitorizare a limitelor este lunară. 
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Cuantificarea riscului de concentrare se va realiza prin relaţionarea sa cu capitalul intern aferent riscului de credit al 
Băncii, pe următoarele componente: risc de concentrare pe contrapartidă inclusiv contrapărţi centrale, grupuri de 
contrapartide asociate şi contrapartide din acelaşi sector economic, aceeaşi regiune geografică sau care desfăşoară 
aceeaşi activitate sau furnizează aceeaşi marfă. 

 
 

12. Riscul de ţară 
 
Riscul de țară este definit ca fiind riscul datorat expunerilor trans-frontaliere către contrapartide din ţări externe zonei 
Euro (considerată ca piaţă de referinţă domestică) şi cu un rating, atribuit prin modele interne, mai scăzut decât 
rating-ul atribuit Grupului Intesa Sanpaolo de către principalele agenţii de rating. 
 
Informațiile referitoare la riscul de țară, sunt incluse în analiza profilului riscului de credit. 
 
Grupul defineşte riscul de ţară ca fiind riscul înregistrării de pierderi ca urmare a activităţii de creditare internaţională, 
pierderi cauzate de evenimente specifice unei ţări şi care parţial sunt sub controlul Guvernului respectivei ţări, dar nu 
sunt sub controlul subiecţilor individuali, rezidenţi în acea ţară. Prin urmare, toate formele de creditare trans-
frontalieră către subiecţi rezidenţi într-o anumită ţară, fie că e vorba despre administraţii, bănci, companii private sau 
persoane fizice vor fi incluse.   
 
La data de 31 decembrie 2015 Banca nu era expusă la riscul de țară. 
 
 

13. Riscul strategic 
 
Riscul strategic curent și viitor este definit ca fiind riscul cauzat de posibile fluctuații în câștiguri sau în capital 
datorate insuccesului în planul de business, deciziilor de business neadecvate, execuției sub standarde a deciziilor, 
alocării inadecvate a resurselor, eșecului de a răspunde corespunzător la schimbările în mediul de afaceri.  

În consecință riscul strategic este afectat de două metode de abordare diferite legate de cele două părți 
fundamentale ale acestui risc: 
1. componența supusă eventualelor impacturi cauzate de deciziile strategice greșite și/sau reactivitatea scăzută la 

variațiile în mediul competițional de afaceri: această componentă nu se confruntă cu un buffer de capital dar 
este substanțial diminuată de deciziile strategice. În activitatea de zi cu zi toate deciziile relevante sunt sprijinite 
de proiecte ad-hoc care au rolul de a identifica și măsura toate riscurile generate de inițiative.    

2. componenta legată de posibile fluctuații în câștiguri cauzată de acționarea inadecvată a deciziilor și modificări în 
mediul competițional în evoluția mediului de afaceri, definită ca riscul de business care necesită capital intern 
adecvat. 

 
Fluctuațiile în câștiguri incluse aici sunt cele neatribuite influenței altor tipuri de riscuri și abordarea reflectă mediul 

general de business al Băncii. 

Variabilele care se iau în calcul în identificarea riscului strategic sunt elementele P&L care sunt împărțite în 

următoarele categorii: 

1. Venitul net din dobânzi (marjă)(NII) 
2. Comisioane nete (NC) 
3. Costuri cu personalul (SC) 
4. Costuri administrative (AC) 
5. Alte costuri (OBC) 

Banca a măsurat şi identificat la data de 31.12.2015 dimensiunea expunerii al riscul strategic alocând corespunzător 
capital intern. 
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14. Riscul asociat acţiunilor (participaţiilor) situate în afara portofoliului de tranzacţionare (equity risk) 
 

Riscul asociat acţiunilor din afara portofoliului de tranzacţionare reprezintă riscul pierderilor datorate variațiilor de 
preț ale acțiunilor. Evaluarea include participațiile bazate pe acțiuni (inclusiv acțiunile de capital) care sunt excluse 
din portofoliul de tranzacționare şi astfel de la alocarea de capital prevăzută de Pilonul 1 pentru portofoliul de 
tranzacţionare.  

Deoarece portofoliul de acţiuni, situate în afara portofoliului de tranzacţionare al Băncii nu este cotat, coeficientul de 
determinare a riscului de capital economic a fost considerat ca fiind acela al Grupului. 

 
 

15. Riscul imobiliar  
 
Banca este expusă riscului imobiliar prin prisma activelor pe care le deține. Periodic activele Băncii sunt reevaluate 
și se înregistrează pe cheltuieli/reiau pe venituri rezerve specifice în baza evaluărilor interne care țin cont de date 
istorice din anii anteriori referitoare la prețul proprietăților imobiliare pe piața locală. 

Evaluarea capitalului economic pentru anul următor se efectuază pe baza bugetului aprobat și evaluărilor interne în 

funcție de Indexul Real Estate care este unde T este exprimat în ani.  

 

16. Riscul asociat activelor preluate 
 
Se apreciază că Banca este expusă şi unui risc aferent activelor preluate prin prisma volumelor acestora. 
Metodologia de evaluare a acestui risc este similară cu cea aferentă riscului imobiliar. 
 
 
 

17. Riscul valutar asociat portofoliului de credite al băncii 
 
Riscul valutar indus de riscul de credit oferă o imagine asupra portofoliului de credite al Băncii în valute străine 
(EUR, USD, CHF şi HUF). Riscul asociat acestui portofoliu este determinat prin aplicarea unui coeficient, care se 
înmulţeşte cu expunerea în valută străină. Suma rezultată este capitalul economic pentru acest tip de risc.  
 
 

18. Riscul reputaţional  
 
Riscul reputaţional este definit ca fiind riscul actual sau viitor materializat sub forma diminuării profiturilor şi a 
capitalului, determinat de percepţia nefavorabilă asupra imaginii unei bănci de către clienţi, contrapartide, acţionari, 
investitori sau autorităţi de supraveghere. 

De asemenea, riscul reputaţional este reprezentat de impactul potenţial al publicităţii negative referitoare la practicile 
de afaceri ale băncii care să genereze o scădere a numărului de clienţi, creşterea numărului de litigii pe rol care 
generează costuri importante, precum şi reducerea veniturilor.  

Grupul Intesa Sanpaolo admite că există riscul ca evenimentele negative, în care banca sau mediul în care 
activează sunt implicate, să dăuneze propriei reputaţii în faţa clientelei, a pieţei şi a organelor de supraveghere, şi să 
ducă la pierderea încrederii din partea investitorilor şi a analiştilor. 

De aceea, Grupul şi Banca au adoptat Codul Etic, care redă valorile de referinţă care trebuie însuşite, şi Codul de 
Conduită, care defineşte principiile de conduită care trebuie aplicate în relaţiile cu toţi colaboratorii (clienţi, angajaţi, 
furnizori, acţionari, mediu şi, la modul general, colectivitate).  

Riscul reputaţional este dat de impactul asupra Băncii care derivă din percepţia negativă a publicului. Aceasta poate 
afecta posibilitatea Băncii de a stabili noi relaţii de afaceri sau de a continua relaţiile cu clienţii existenţi. Astfel riscul 
reputaţional este definit ca posibilitatea ca publicitatea negativă, adevărată sau nu, referitoare la Bancă să cauzeze 
o scădere a numărului de clienţi, reduceri ale veniturilor şi sau acţiuni în justiţie. 

În vederea unei bune gestionări a riscului reputaţional, Banca a elaborat o procedura internă dedicată identificării, 
evaluării, monitorizării şi raportării interne a acestui tip de risc.   
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19. Natura şi extinderea tranzacţiilor cu persoanele aflate în relaţii speciale cu Banca 
 
Conform prevederilor Regulamentului BNR nr. 5/2013 , terminologia de  persoane aflate în relaţii speciale cu Banca 
cuprinde: 

a) orice entitate asupra căreia Banca îşi exercită controlul; 

b) orice entitate în care Banca deţine participaţii;  

c) entităţile care exercită control asupra Băncii; 

d) orice entitate în care entităţile menţionate la lit. c) fie exercită controlul, fie deţin participaţii; 

e) acţionarii care deţin participaţii calificate la capitalul Băncii; 

f) orice entitate în care acţionarii menţionaţi la lit. e) fie exercită controlul, fie deţin participaţii; 

g) membrii structurii de conducere ai instituţiei de credit, precum şi persoanele care deţin funcţii-cheie de 

execuţie în respectiva instituţie, împreună cu: 

(i) entităţile în care aceştia au/prezintă interese directe sau indirecte; şi 

(ii) membrii apropiaţi ai familiei acestora, care se anticipează să influenţeze sau să fie influenţaţi de aceştia 

în raport cu instituţia de credit; aceştia pot include: partenerul de viaţă şi copiii persoanei; copiii 

partenerului de viaţă al persoanei; dependenţi ai persoanei sau ai partenerului de viaţă al acestuia. 

Banca identifică şi monitorizează în permanenţă situaţia privind expunerile faţă de persoanele aflate în relaţii 
speciale cu instituţia de credit. Orice operaţiune de acest tip se realizează în conformitate cu prevederile 
regulamentul intern privind tranzacţiile cu părţi corelate. 

Valoarea absolută a expunerilor faţă de persoanele aflate în relaţii speciale cu Banca supusă limitării la data de 
31.12.2015 a fost de 236.957.842 Ron şi este reprezentată în cea mai mare parte de expuneri faţă de următoarele 
categorii: 

1. Societatea mamă (Intesa Sanpaolo S.p.A) precum şi faţă de celelalte societăţi din Grup 

2. Persoane fizice, aflate în relaţii speciale cu Banca. 

 
 

20. Politica privind diversitatea în materie de selecție a membrilor structurii de conducere 
 
 
Politica Băncii privind diversitatea și egalitatea de șanse vizează condițiile de evaluare și selecție care sunt strict de 
natura profesională și în acord cu legislația în vigoare, dar și cu valorile Grupului din care face parte.  

Evaluarea și selecția se face întotdeaună pe criterii obiective, pentru toate categoriile de persoane, fără 
considerarea deosebirilor de sex, rasă, naționalitate, etnie, limba, religie, sau orice alt criteriu care ar putea avea ca 
efect restrângerea drepturilor sau libertăților fundamentale, asigurându-se evitarea oricărei forme de discriminare 
directă sau indirectă. 

În ceea ce privește diversitatea de gen, Banca are în vedere ca în fiecare proces de selecție și recrutare, pe lista 
scurtă să fie reprezentate ambele sexe. 

Având în vedere angajamentul Băncii de a încuraja diversitatea şi de a elimina orice dubii cu privire la posibila 
discriminare de sex în cadrul organului de conducere, vor fi avute în vedere următoarele: 

În cadrul Consiliului de Administratie - cel putin unul dintre membri va fi o femeie- obiectiv îndeplinit pentru anul 
2015. 

În conducerea superioară ("Top Management") - cel puţin unul dintre membri va fi o femeie, această decizie urmând 
a fi implementată până la data de 31.12.2015. Menționăm că această decizie a fost implementată în anul 2015, ea 
fiind formalizata însă în anul 2016. 

 
 

21. Procedura privind evaluarea compatibilității candidaților și membrilor organului de conducere 
 

Banca dispune de procedura privind evaluarea compatibilității candidaților și membrilor organului de conducere 
întocmită în conformitate cu liniile directoare ale Autorității Bancare Europene („EBA”) EBA/GL/2012/06 din data de 
22 noiembrie 2012, liniile directoare privind evaluarea compatibilității membrilor organului de conducere (inclusiv 
organul de conducere în funcția sa de supraveghere) și a titularilor de funcții-cheie, a Regulamentului Băncii 
Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit (denumit în continuare  
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"Regulamentul") și ale Ordonanței de Urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu 
modificările și completările ulterioare (denumită în continuare “Legea bancară”), prin care pune în aplicare politici 
privind evaluarea compatibilității membrilor organului de conducere.   

În virtutea Regulamentului în vigoare și a documentelor asociate, INTESA SANPAOLO ROMÂNIA BANK SA 
stabilește în virtutea acestor norme, următoarele:  

-    criteriile și procedurile 

-    structurile competente pentru colectarea și pre-examinarea documentelor necesare pentru evaluarea 
compatibilității  

-    structurile responsabile de evaluare și decizia privind compatibilitatea, informații și documentație, pe care 
candidatul pentru funcția de membru al organului de conducere, precum și membrul existent al organului de 
conducere, trebuie să le depună la aceste structuri. 

Banca efectuează procedura de evaluare a compatibilității și ia o decizie în ceea ce privește compatibilitatea fiecărui 
candidat înaintea alegerii sale în funcția de membru.  

De asemenea, Banca efectuează procedura de re-evaluare a adecvării pentru membrii actuali, anual, de regula, cu 
ocazia procesului de aprobare a Situațiilor Financiare Anuale.   

Banca efectuează procedura de re-evaluare a compatibilității membrului, de asemenea, și atunci când 
circumstanțele în legătură cu evaluarea adecvării s-au schimbat semnificativ. Evaluarea și revaluarea anuala a 
organului de conducere se face atât la nivel individual cât și la nivel colectiv.  

 
 

22. Politica de remunerare și structura stimulentelor 
 
 
Banca dispune de o politică de remunerare a personalului potrivită culturii şi obiectivelor sale, întocmită în 
conformitate cu Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de 
credit, cu modificările şi completările ulterioare şi are la bază următoarele principii: 

- corelarea remunerației cu performanța: remunerația totală se bazează pe combinația dintre performanța 
individuală, performanța structurii/unității operaționale în care angajatul își desfășoară activitatea, precum și a 
rezultatelor generale ale Băncii și ale Grupului 

-  la evaluarea performanței sunt luate în considerare: 

 obiective operaționale pe termen scurt, respectiv indicatori economici și financiari, ajustați la risc (profit 

net înainte de impozitare, etc.) cât și obiective de sustenabilitate pe termen mediu și lung, respectiv 

indicatori calitativi și cantitativi (ex. indicator de risc operațional, etc.), aliniate obiectivelor Băncii;  

 criterii nonfinanciare (ex. Orientarea spre rezultate, munca în echipa, implementarea de proiecte cheie, 

conformarea cu sistemele și controalele Băncii, implicarea în strategiile de afaceri și în politicile 

semnificative ale Băncii, contribuția la performanța echipei, etc.); 

- remuneraţia variabilă garantată nu este compatibilă cu administrarea sănătoasă a riscurilor sau cu principiul 
remunerării în funcţie de performanţă şi nu trebuie să facă parte din planurile prospective de remunerare; - 
recompensarea, ca urmare a evaluării, se va face astfel încât să nu se încurajeze asumarea excesivă a 
riscurilor şi obţinerea de rezultate bune pe termen scurt, cu implicaţii negative pe termen lung; 

- se va asigura un raport rezonabil între remuneraţia de bază şi cea variabila, avându-se în vedere criterii 
specifice; plăţile referitoare la încetarea anticipată a unui contract trebuie să reflecte performanţa obţinută în 
timp şi vor fi proiectate într-o modalitate care să nu recompenseze nereuşita sau conduita neprofesională; 

- pachetele de remunerare care sunt legate de compensarea sau preluarea drepturilor cuvenite în temeiul 
contractelor încheiate pentru perioade de angajare precedente trebuie să fie aliniate la interesele pe termen 
lung ale Băncii, inclusiv mecanismele privind reţinerea, amânarea, performanţa şi acordurile de tip clawback;  

- măsurarea performanţei utilizate pentru a calcula componentele remuneraţiei variabile sau portofoliile de 
componente ale remuneraţiei variabile include o ajustare pentru toate tipurile de riscuri curente şi viitoare şi ia 
în considerare costul capitalului şi lichiditatea necesară; 

- alocarea componentelor remuneraţiei variabile în cadrul Bancii trebuie să ia în considerare şi toate tipurile de 
riscuri curente şi viitoare; 
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- remuneraţia variabilă garantată are caracter excepţional şi se aplică doar pentru personalul nou angajat, fiind 
limitată la primul an de activitate al acestuia; 

- remunerarea personalului care exercita funcţia cadrului aferent controlului intern nu este legată de performanţa 
activităţilor pe care funcţia cadrului aferent controlului intern urmează să le monitorizeze sau controleze, ci de 
atingerea obiectivelor legate de funcțiile respective; 

- remuneraţia variabilă totală nu limitează capacitatea Băncii de a-şi întări baza de capital;  

- componentele fixe şi variabile ale remuneraţiei totale sunt echilibrate în mod corespunzător şi componenta fixă 
reprezintă o proporţie suficient de mare din remuneraţia totală, astfel încât să permită aplicarea unei politici 
complet flexibile privind componentele remuneraţiei variabile, incluzând posibilitatea de a nu plăti nicio 
componentă a acesteia;  

- structura politicii de remunerare trebuie actualizată în timp, astfel încât să se asigure că aceasta evoluează în 
sensul adaptării la schimbările intervenite în situaţia Băncii; 

- angajatilor le este plătită sau aceştia intră în drepturile aferente remuneraţiei variabile, doar dacă remuneraţia 
variabilă poate fi susţinută în conformitate cu situaţia financiară a Grupului, a Băncii în ansamblu şi dacă poate 
fi justificată în conformitate cu performanţa Grupului ISP, cu performanţa Băncii și cu performanţa structurii în 
care se desfășoară activitatea; 

- evaluarea performanței este realizată într-un cadru multianual, pentru a se asigura ca procesul de evaluare se 
bazează pe performanța pe termen lung și ca plata efectivă a componentelor remunerației bazate pe 
performanța se întinde pe o perioadă care ține cont de ciclul de afaceri al Băncii și de riscurile specifice 
activității acesteia; 

- personalul se obligă să nu utilizeze strategii personale de acoperire împotriva riscurilor sau poliţe de asigurare 
legate de remuneraţie şi de răspundere pentru a contracara efectele de aliniere la risc prevăzute în acordurile 
sale de remunerare. 

 

 

Obiectivele politicii de remunerarea la nivelul Băncii Comerciale Intesa Sanpaolo România 

 

În cadrul Băncii Intesa Sanpaolo România (denumită în continuare și „Banca”), sarcina aprobării și revizuirii 
periodice a principiilor generale ale Politicilor de Remunerare a personalului, precum și responsabilitatea 
supravegherii implementării acesteia este responsabilitatea Consiliului de Administrație. Acesta trebuie să asigure 
că politicile şi practicile de remunerare a personalului Băncii, inclusiv a membrilor Consiliului de Administrație şi a 
membrilor conducerii superioare, corespund culturii, obiectivelor şi strategiei pe termen lung ale Băncii, precum şi 
mediului de control al acesteia. 

Pregătirea politicii locale de remunerare, pentru aprobare, implică la nivel local, așa cum este prevăzut în 
reglementările aplicabile: Departamentul Resurse Umane şi experţii externi, conform necesităților, Departamentul 
Risk Management și Departamentul Compliance (pentru domeniile lor de responsabilitate). 

Implementarea politici de remunerarea va face obiectul, cel puțin anual, al unei evaluări interne independente, de 
către Departamentul Audit Intern, privind conformitatea cu politicile și procedurile de remunerare adoptate, raportând 
Consiliului de Administrație rezultatul evaluării efectuate. 

Politica de remunerare este aplicabilă tuturor angajaților și este disponibilă în formă electronică, întregului personal 
al Băncii, iar procesul de evaluare a personalului este formalizat în mod corespunzător şi transparent pentru angajaţi 
conform prevederilor specifice detaliate în regulamentele în vigoare. 

Elementele prezentate în această Politică sunt necesare pentru definirea și aplicarea unui proces de remunerare 
adecvat culturii și obiectivelor Băncii. 

În acest sens, ambele componente (fixă și variabilă) ale sistemului de remunerare trebuie utilizate adecvat. 


