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Introducere 

Pentru a contribui la transparenţa din sistemul bancar românesc, Banca Comercială Intesa Sanpaolo Romania S.A., 

denumită în continuare, Banca, supune spre informarea publicului raportul anual intitulat: „Raport privind cerinţele 

de transparență a informațiilor” întocmit în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului Nr. 99 

/ 2006, Regulamentului Băncii Naționale a României Nr. 5 / 2013 și Regulamentului Parlamentului European și 

Consiliului nr. 575 / 2013, cu modificările și completările ulterioare. Strategia de risc a Băncii este elaborată luând în 

considerare mediul economic și financiar curent și previzionat și strategia de afaceri a Băncii. 

Datele prezentei publicații fac referire la data de raportare 31 decembrie 2017 la nivel individual. 

Cifrele sunt exprimate în milioane RON, la nivel individual, dacă nu este specificat altfel. 

Situaţiile financiare au fost întocmite la nivel individual în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare 

Financiară adoptate de Uniunea Europeană. 

Indicele de publicare din Anexa 3, indică articolele care fac referire explicită la conținutul cerințelor de publicare: 
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Cap. I Cerințe generale 

Cap. I :: 1 | Sfera de aplicare 

Prezentul raport este 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 și societățile de investiții, cu completările și modificările ulterioare. 

Prezenta publicație este întocmită în conformitate cu reglementările interne. Politica internă prin care Banca 

formalizează conformarea cu cerințele de publicare este denumită Procedura privind cerințele de publicare și 

transparență - Pillar 3, iar potrivit acestei reglementări interne, Banca va face publice toate informațiile care să 

furnizeze participanților la piață o imagine completă asupra profilului de risc al Băncii. 

Cap. I :: 2 | Domeniul de aplicare 

Instituția de credit căreia i se aplică cerințele de transparență și de publicare este Banca Comercială Intesa Sanpaolo 

Romania S.A. (“Banca”), raportul incluzând informații despre Bancă. 

Banca este scutită de a elabora situații financiare consolidate, publicabile, încadrandu-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, art. 644 (1), Banca prezinta urmatorii indicatori la 31.12.2017: 

Indicatori RON, mil. 

Cifra de afaceri 268.40 

Numărul de angajați în echivalent normă întreagă 503 

Profit sau pierdere înainte de impozitare 28.07 

Datorii privind impozitul amânat 0 

Profit sau pierdere în an 28.07 

Rentabilitatea activelor (eng. ROA) 0.63% 

Cap. I :: 3 | Informații considerate ca fiind proprietare sau confidențiale 

Banca face publice informațiile prevăzute în Tabelul 1 - Indice de publicare sub rezerva informațiilor catalogate ca 

fiind proprietare sau confidențiale. 

Banca consideră următoarele categorii ca fiind proprietare și despre care nu va publica informații: 

 Norme și proceduri interne ale Băncii; 

 Strategia de dezvoltare a Băncii; 

 Metodologii și tehnici de detaliu utilizate în modelele sale; 

Banca consieră confidențiale următoarele tipuri de informații: 

 Informații cu privire la clienții Băncii; 

 Informații cu privire la colaboratorii Băncii și conținutul contractelor; 

 Informații privind soluțiile tehnice (informaționale) deținute / utilizate de Bancă; 

Cap. I :: 4 | Frecvența de publicare 

In conformitate cu dimensiunea și complexitatea Băncii, frecvența datelor din prezentul raport va fi anuală. 
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Cap. I :: 5 | Mijloace de comunicare 

Prezentul raport completează și/sau detaliază informațiile furnizate prin intermediul Raportului Anual 2017. Aceste 

documente sunt disponibile în format electronic la adresa www.intesasanpaolobank.ro. 

Cap. I :: 6 | Active negrevate de sarcini 

In conformitate cu prevederile prevăzute de Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5 / 20.12.2013 privind 

cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit și Regulamentul nr. 575 / 2013 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii 

instituțiile de credit trebuie sa publice informații privind activele grevate și negrevate de sarcini. Banca Comercială 

Intesa Sanpaolo Romania SA nu are la 31 Decembrie 2017 active grevate de sarcini. 

În consecință, situația activelor degrevate de sarcini este prezentată mai jos (u.m. RON): 

 

  Valoarea contabilă a 

activelor negrevate cu 

sarcini  

Valoarea justă a 

activelor negrevate 

cu sarcini   

Activele instituției raportoare  4 474 653 568  

Împrumuturi la vedere  612 952 048  

Instrumente de capitaluri proprii  2 175 198 2 175 198 

Titluri de datorie  688 656 897 688 656 897 

din care: obligațiuni garantate   

din care: titluri garantate cu active   

din care: emise de administrațiile publice 688 656 897 688 656 897 

din care: emise de societățile financiare   

din care: emise de societățile nefinanciare   

Credite & avansuri, altele decât împrumuturile la vedere 2 938 898 587  

din care: credite ipotecare 1 767 616 150  

Alte active 231 970 838  

 

https://www.intesasanpaolobank.ro/upload/5b0fe3a9bc6ca.pdf
https://www.intesasanpaolobank.ro/


Cap. II Cadrul de administrare 

Raport privind cerințele de transparență a informațiilor | 2017  6 | 54 

Cap. II Cadrul de administrare 

Cap. II :: 1 | Modelul organizațional 

În contextul necesității cerințelor de publicare conform art. 67 lit. A) a Regulamentului 5 / 2013, cadrul 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 reglementăr ile 

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, 

în conformitate cu legislaţia în materie. 

Cadrul organizatoric este reglementat prin “Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a B.C. Intesa Sanpaolo 

Romania 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. 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

Consiliul de Administraţie are atribuţii pe linie administrativă, competenţele sale fiind stabilite prin lege, prin Actul 

Constitutiv sau, în funcţie de situaţii, prin hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor. De asemenea, Consiliul 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 de Administrație este următoarea: 

- Ezio Salvai   –  Președintele Consiliului de Administrație  – 3 mandate 

- Giampiero Trevisan  –  Vicepreşedintele Consiliului de Administraţie  – 3 mandate 

- Alexandru Ene  –  Membru      – 2 mandate 

- Giovanni Bergamini –  Membru      – 2 mandate 

- Tunde Barabas  –  Membru      – 1 mandat 

- Marco Santini  –  Membru      – 1 mandat 

DIRECTORI 

Conducerea Băncii este asigurată de Directorul General şi de Directorii Generali Adjuncţi, numiţi de către Consiliul 

de Administraţie. Acestia 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 Romania 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 implementarea deciziilor 

Consiliului de Administraţie şi ale 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. 
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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 Risk Management; 

 Departament Compliance & 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 & SME coordonează şi supervizează activitatea următoarelor 

structuri: 

 Departament Corporate; 

 Departament SME; 

 Departament Produse Bancare; 

 Birou Administrare, Pricing & CRM; 

Directorul General Adjunct - Chief Credit Officer (CCO) coordonează şi supervizează activitatea următoarelor 

structuri: 

 Departament Acordare Credite; 

 Birou Management Proactiv al Expunerilor de Credit; 

 Departament Recuperări Credite; 

 Birou Analiză Portofoliu Credite și Administrare; 

 Birou Politici, Metodologii de Creditare și Grupuri; 

Directorul General Adjunct - Chief Operating Officer (COO) coordonează şi supervizează activitatea următoarelor 

structuri: 

 Birou Sănătate și Securitate în Muncă; 

 Departament Securitate și Gestionarea Continuității Afacerii; 

 Departament Back Office și Plăți; 

 Departament ICT; 

 Birou Real Estate Management și Servicii Generale; 

Directorul General Adjunct - Chief Financial Officer (CFO) coordonează şi supervizează activitatea următoarelor 

structuri: 

 Departament Contabilitate; 

 Departament Planificare & Control de Gestiune; 

 Departament Trezorerie & ALM; 

 Birou Achiziţii; 

Participarea membrilor organului de conducere în funcţia sa de supraveghere la exercitarea atribuţiilor funcţiei de 

supraveghere este publicată pe site-ul Băncii www.intesasanpaolobank.ro la secțiunea „Despre Noi” - Acționariat și 

management. 

Având în vedere articolul 67 lit. d) din Regulamentul 5 /2013 pe lângă Comitetul de Management, Banca a stabilit 

următoarele Comitete: Audit, Risc şi Conformitate, Administrare a Riscului de Credit, Risc Operaţional, Riscuri 

Financiare, Credite, Active Problematice, Gestionare a Semnalărilor Confidenţiale, Licitații, Securitate și Sănătate în 

Muncă. 

https://www.intesasanpaolobank.ro/
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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. 

Comitetul se reunește săptămânal. 

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 (dacă este numit) și Directorul (Directorii) General(i) Adjuncț(i). 

Directorul General este Președintele Comitetului de Management. În absența acestuia, ședințele Comitetului sunt 

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 votul decisiv. 

Ordinea de zi este stabilită de Directorul General. 

Un reprezentant al Biroului Secretariat General va participa la fiecare ședință a Comitetului, îndeplinind funcția de 

Secretar al Comitetului. 

La data de 31 decembrie 2017, Comitetul de Management are în componență cinci membri: 

- Director General - Marco Capellini - Chief Executive Officer; 

- Director General Adjunct - Stefano Borsari - Chief Financial Officer; 

- Director General Adjunct - Florin Șandor - Șef Divizie Corporate & SME; 

- Director General Adjunct - Paolo Trifiletti - Chief Credit Officer; 

- Director General Adjunct - Marcela Gui - Chief Operating Officer; 

COMITETUL DE AUDIT, RISC ȘI CONFORMITATE 

Comitetul de Audit, Risc și Conformitate este organizat și funcționează conform propriului regulament, de 

asemenea, aprobat de Consiliul de Administrație. În anul 2017 au avut loc șase reuniri, în lunile: februarie, mai, iulie, 

septembrie, noiembrie și decembrie. 

COMITETUL DE RISC OPERAȚIONAL 

Comitetul de Risc Operațional propune, analizează și investighează aspecte legate de riscul operațional, 

transmiterea de opinii în cazul în care legislația în vigoare impune acest lucru. 

Referitor la aspectele legate de riscul operațional, scopul principal al Comitetului este de a sprijini Consiliul de 

Administrație în revizuirea profilului general al riscului operațional al Băncii. În anul 2017, comitetele au avut loc de 

patru ori, respectiv, în lunile, martie, iunie, august și octombrie. 

Structura Comitetul de Risc Operațional este format din următorii membri cu drept de vot: 

 Chief Executive Officer (CEO); 

 Chief Operating Officer; 

 Chief Financial Officer ; 

 Chief Credit Officer; 

 Șef Departament Risk Management; 

 Șef Divizie Corporate & SME; 

 Șef Departament Juridic; 

CEO este Președintele Comitetului de Risc Operațional. În cazul absenței acestuia, ședințele Comitetului sunt 

prezidate de către Șeful Departamentului Risk Management. 
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Invitații permanenti, fără drept de vot, sunt: 

 Șef Departament Compliance & AML; 

 Șef Departament Resurse Umane & Organizare; 

 Șef Departament ICT; 

Un reprezentant al următoarei structuri din cadrul Grupului Conducător are dreptul de a participa la ședințe, fără 

drept de vot: 

- ISP Operational Risk Management Unit; 

Secretarul Comitetului de Risc Operational 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 și pasivelor. În acest moment, Banca nu este autorizată să desfășoare activități de 

Trading Book. Comitetul de Riscuri Financiare se reunește cu o frecvență lunară. 

Structura 

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

- Chief Executive Officer (CEO); 

- Chief Financial Officer (CFO); 

- Chief Credit Officer; 

- Șef Departament Risk Management; 

- Șef Departament Trezorerie & ALM; 

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

prezidate de către CFO. 

Invitați permanenți, fără drept de vot: 

- Șef Divizie Corporate & SME; 

- Șef Departament Contabilitate; 

- Șef Departament Planificare și Control de Gestiune; 

- Șef Birou Gestiunea Activelor și Pasivelor; 

Un reprezentant al structurii mai jos menționate din cadrul Grupului Conducător are dreptul de a participa la ședințe, 

fără drept de vot: 

- ISP Foreign Treasury Unit; 

Secretarul Comitetului de Riscuri Financiare este un angajat al Departamentului Trezorerie & ALM. 

COMITETUL DE ADMINISTRARE A RISCULUI DE CREDIT 

Comitetul de Administrare a Riscului de Credit este un comitet permanent de luare a deciziilor și de consiliere, a 

cărui misiune este de a asigura o gestionare calificată și coordonată a riscului de credit în cadrul exercitării 

prerogativelor de credit ale băncii și în conformitate cu legile, regulile și deciziile strategice ale grupului. Principala 

responsabilitate a comitetului este definirea și actualizarea orientărilor strategice privind riscul de credit și a 

politicilor de gestionare a creditelor, bazate pe monitorizarea constantă a portofoliului de credite. De asemenea, 

elaborează și revizuiește periodic propunerile privind liniile directoare strategice aferente riscului de credit, care 

urmează să fie transmise spre aprobarea Consiliului de Administrație al Băncii. În 2017, au avut loc întruniri cu o 

frecvență lunară. 
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Structura 

Membrii cu drept de vot din cadrul Comitetului de Administrare a Riscului de Credit sunt: 

- Chief Executive Officer; 

- Chief Credit Officer; 

- Șef Departament Risk Management; 

- Șef Divizie Corporate & SME; 

Chief Executive Officer este Președintele Comitetului de Administrare a Riscului de Credit. In absența acestuia, Chief 

Credit Officer prezidează Comitetul. 

Comitetul va avea ca invitați permanenți fără drept de vot: 

- Chief Financial Officer; 

- Șef Departament Acordare Credite; 

- Șef Departament Recuperări Credite; 

- Șef Birou Monitorizare și Control al Calității Creditelor; 

- Șef Birou Politici, Metodologii de Creditare și Grupuri; 

COMITETUL DE CREDITE 

Comitetul de Credite (CC) este este cel mai înalt comitet permanent decizional al Băncii în ceea ce privește 

contrapartidele performante, a cărui responsabilitate principală constă în adoptarea deciziilor de credit în 

conformitate cu liniile directoare strategice și politicile de creditare emise, acționând conform competențelor de 

creditare ale Băncii și legilor în vigoare, reglementărilor interne și cele ale Grupului Conducător. 

Structura 

Membrii cu drept de vot ai Comitetului de Credite sunt: 

- Chief Executive Officer (CEO); 

- Chief Credit Officer (CCO); 

- Șef Departament Acordare Credite; 

- Șef Divizie Corporate & SME; 

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

către CCO. 

Invitații permanenti, fără drept de vot, sunt: 

- Șef Departament Juridic; 

În anul 2017, frecvența întrunirilor Comitetului de Credite a fost cel puțin lunară. 

COMITETUL DE ACTIVE PROBLEMATICE 

Comitetul de Active Problematice (PAC) este cel mai înalt comitet permanent decizional al Băncii în ceea ce privește 

contrapartidele cu risc și neperformante, a cărui responsabilitate principală constă în luarea măsurilor necesare 

pentru prevenirea și mitigarea pierderilor aferente activelor cu risc și deteriorate, acționând conform competențelor 

Băncii și legilor în vigoare, reglementărilor interne și cele ale Grupului. 

Structura 

Membrii cu drept de vot ai PAC sunt: 

- Chief Executive Officer; 

- Chief Credit Officer; 

- Șef Departament Recuperări Credite; 

Chief Executive Officer este Președintele PAC. In cazul absentei acestuia, ședințele Comitetului sunt prezidate de 

către Chief Credit Officer. 
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Comitetul va avea ca invitați permanenți, fără drept de vot: 

- Șef Divizie Corporate & SME; 

- Chief Financial Officer; 

- Șef Departament Juridic; 

- Șef Departament Risk Management; 

- Șef Birou Management Proactiv al Expunerilor de Credit; 

Pentru aspectele care implică orice efecte fiscale asupra Băncii sau aspectele legate de recuperarea activelor, 

obținerea avizului prealabil al Chief Financial Officer este obligatorie. 

Pentru aspectele care implică efecte juridice asupra Băncii, obținerea avizului prealabil al Șefului Departamentului 

Juridic este obligatorie. 

În anul 2017, frecvența întrunirilor Comitetului de Active Problematice a fost bi-lunară. 

COMITETUL DE GESTIONARE A SEMNALĂRILOR CONFIDENȚIALE 

Structura 

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

 Șef Departament Resurse Umane și Organizare; 

 Șef Departament Compliance & AML; 

 Șef Departament Risk Management; 

Șeful 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 fi, de asemenea, invitat la cererea Președintelui. 

În anul 2017, nu a fost necesară întrunirea Comitetului de Gestionare a Semnalărilor Confidențiale. 

COMITETUL DE LICITAȚII 

Comitetul de licitații este un organ colegial administrativ și independent al Bancii cu caracter permanent, 

funcționând 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 apără interesele de 

afaceri printr-un proces decizional colegial, în ceea ce privește cele mai bune bunuri, lucrări și servicii. Pe anul 

2017, au avut loc 64 întruniri, ca urmare a situațiilor în care a fost necesară aprobarea comitetului. 

Structura 

Membrii cu drept de vot ai Comitetului de Licitații sunt: 

- Chief Executive Officer1/ Chief Financial Officer; 

- Chief Operating Officer; 

- Șef Departament Planificare și Control de Gestiune; 

Președintele Comitetului este CEO / CFO. 

Invitați permanenți, fără drept de vot sunt2: 

- Șef / reprezentant centru de buget care a inițiat cererea de achiziție; 

                                                   
1  CEO va participa la ședintele Comitetului în cazul absenței sau în cazul în care poziția CFO este vacantă  
2  Șeful Departamentului Audit Intern va putea participa în orice moment la ședințele Comitetului 
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- Șef Birou Achiziții; 

- Șef Departament Juridic, sau o persoana delegată; 

Secretarul Comitetului de Achiziții este un angajat al Biroului Achiziții. 

COMITETUL DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 

Structura 

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

- patru (4) reprezentanți ai angajaților, cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății lucrătorilor; 

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

- medicul de medicină muncii; 

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 îi inlocuiască. 

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 (dacă 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 anul 2017, au avut loc patru reuniri, în martie, iulie, septembrie și decembrie. 

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 ROMANIA S.A. cuprinde următoarele tipuri de unităţi teritoriale: sucursale şi 

agenţii. 

Unităţile teritoriale sunt, de regulă, structurate astfel:  

 Business: 

o gestionează clientela SME și Small Business sub coordonarea funcțională a Departamentului SME; 

o gestionează clientela Corporate - dacă este prevăzut de modelul de acoperire - sub coordonarea 

funcțională a Departamentului Corporate, în modalităţile stabilite prin decizia Directorului General 

al Băncii; 

 Servicii clienți: 

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

SME, Corporate şi Persoane Fizice 

o gestionează portofoliul de clienți Persoane Fizice; 

Cadrul organizatoric al unităţilor teritoriale este reglementat prin “Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a 

Unităţilor Teritoriale”, unde este descrisă structurarea şi responsabilităţile unităților teritoriale în cadrul Băncii. 

Mai jos,sunt prezentate organigramele aferente celor doua tipuri de unităţi teritoriale: 
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Cap. II :: 2 | Cadrul aferent controlului intern 

In conformitate cu articolul 64 lit e) a Regulamentului 5/2013, cadrul aferent controlului intern implementat la nivelul 

Băncii este definit, în conformitate cu reglementarile Băncii Naționale a României și a practicilor în materie de control 
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intern ale Grupului Intesa Sanpaolo, 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: 

A. funcţia de administrare a riscurilor; 

B. funcţia de conformitate; 

C. 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 raportează 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 Băncii, în conformitate cu reglementarile interne şi cu 

legislaţia în vigoare.
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Cap. III Politica de remunerare, recrutare și privind diversitatea 

Cap. III :: 1 | Politica de remunerare și structura stimulentelor 

Banca dispune de o politică de remunerare a personalului potrivită culturii şi obiectivelor sale, întocmită în 

conformitate cu "Liniile directoare privind remunerarea și stimularea salarială în cadrul Grupului Intesa Sanpaolo" și 

în conformitate cu legislația națională și comunitară, și în special cu Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European 

și a Consiliului din 26 iunie 2013 (CRD IV) și Circulara 285 din 17 decembrie 2013, cu ghidul EBA în ceea ce privește 

politicile de remunerare precum și cu Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerințe 

prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare. 

Politica de remunerare a fost dezvoltată: 

- Pentru a facilita și promova o administrare a riscurilor sănătoasă şi eficace, fără a încuraja asumarea de riscuri 

care depășesc nivelul toleranței la risc al Băncii; 

- Corespunde strategiei de afaceri, obiectivelor, valorilor și intereselor pe termen lung ale Băncii și include măsuri 

pentru evitarea conflictelor de interese (de exemplu: indicatorii de performanță stabiliți pentru funcțiile de 

control nu sunt legați de cei ai liniilor de afaceri). 

Remunerarea personalului care exercită funcția sistemului de control intern nu este legată de performanța 

activităților pe care funcția sistemului de control intern trebuie să le monitorizeze sau controleze, ci de atingerea 

obiectivelor legate de funcţiile respective. 

Structura politicii de remunerare este actualizată în permanență, în sensul adaptării la schimbările intervenite în 

situaţia Băncii. 

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. De asemenea, politica și 

practicile de remunerare ale Băncii sunt concepute astfel încât să nu introducă stimulente care ar putea încuraja 

angajații Băncii să-și favorizeze propriile interese sau interesele Băncii în detrimentul clienților. 

Principiile esențiale care stau la baza politicii de remunerare sunt: 

- 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 non-financiare (ex. orientarea spre rezultate, munca în echipă, 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.); 

- evaluarea performanței este realizată într-un cadru multi-anual, pentru a se asigura că procesul de evaluare se 

bazează pe performanța pe termen lung și că plata efectivă a componentelor remunerației bazate pe 

performanță se întinde pe o perioadă care ține cont de ciclul de afaceri al Băncii și de riscurile specifice activității 

acesteia; 

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

- 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; 
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- remuneraţia variabilă garantată are caracter excepţional şi poate fi aplicată doar daca Banca dispune de o baza 

sanatoasă și solidă de capital și numai pentru personalul nou angajat, fiind limitată la primul an de activitate al 

personalului nou angajat; 

- 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 nici o 

componentă a acesteia; acest principiu asigură, de asemenea, că drepturile și interesele clienților sunt luate în 

considerare în mod adecvat și nu sunt afectate de practicile de remunerare ale Băncii; 

- se va asigura un raport rezonabil între remuneraţia de bază şi cea variabilă, avându-se în vedere criterii specifice; 

componenta variabilă nu va putea depăși 100% din componenta fixă a remunerației totale pentru fiecare 

angajat; 

- plăţile referitoare la încetarea anticipată a unui contract trebuie să reflecte performanţa obţinută în timp şi sunt 

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; de asemenea, în definirea criteriilor utilizate pentru 

evaluarea performanței, Banca ia în considerare faptul că astfel de criterii nu afectează drepturile și interesele 

clienților; 

- alocarea componentelor remuneraţiei variabile în cadrul Băncii trebuie să ia în considerare şi toate tipurile de 

riscuri curente şi viitoare; 

- parte substanţială şi care reprezintă cel puţin 50% din orice remuneraţie variabilă pentru categoria Risk Takers 

la nivel de Grup trebuie să fie formată acţiuni sau titluri din care rezultă drepturi de proprietate echivalente; 

- parte substanţială şi care reprezintă cel puţin 40% din componenta de remuneraţie variabilă pentru categoria 

Risk Takers la nivel de Grup, este amânată pe o perioadă de cel puţin 3 - 5 ani şi este corelată în mod adecvat 

cu natura activităţii, riscurile acesteia şi activităţile personalului în cauză. Membrii personalului intră în drepturile 

aferente remuneraţiei datorate potrivit acordurilor de amânare nu mai rapid decât ar intra pe o bază 

proporţională. În cazul unei componente a remuneraţiei variabile în sumă deosebit de mare, cel puţin 60% din 

sumă este amânată. Durata perioadei de amânare este stabilită în conformitate cu ciclul de afaceri, natura 

activităţii, riscurile acesteia şi activităţile personalului în cauză; 

- membrilor personalului le este plătită sau aceştia intră în drepturile aferente remuneraţiei variabile, inclusiv ale 

părții amânate a acesteia, doar dacă remuneraţia variabilă poate fi susţinută în conformitate cu situaţia 

financiară a Grupului/Băncii în ansamblu şi dacă poate fi justificată în conformitate cu performanţa Grupului 

ISP, cu performanţa Băncii și cu performanţa structurii în care angajatul în cauză își desfășoară activitatea; 

- 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; 

- remuneraţia variabilă nu este plătită prin mijloace sau metode care facilitează eludarea îndeplinirii cerinţelor 

prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea 

capitalului, cu modificările şi completările ulterioare, în reglementările emise în aplicarea acesteia şi în 

Regulamentul UE nr. 575/2013. 
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Cap. III :: 2 | Obiectivele politicii de remunerarea în Intesa Sanpaolo Romania 

În cadrul Băncii, sarcina aprobării și revizuirii cel puțin o dată pe an, a principiilor generale ale Politicilii 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, asa cum este prevazut în 

reglementarile aplicabile: Departamentul Resurse Umane & Organizare şi experţii externi, conform necesităților, 

Departamentul Risk Management și Departamentul Compliance & AML (pentru domeniile lor de responsabilitate). 

Politica de remunerare este aplicabilă tuturor angajaților și este disponibilă permanent 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. 

Cap. III :: 3 | Structura remunerației 

Remunerația angajaților ISP Romania include: 

Componenta fixă (Remunerația Brută Anuală - Annual Gross Compensation (AGC)), reprezentată de salariu și 

definită pe baza tipului de contract, pozitia deținută, delegarea de responsabilități, experiență specifică și expertiza 

individuală. Tot în această categorie se va include indemnizația de functie / conducere, dacă o astfel de indemnizație 

există și / sau indemnizația de tipul „ad personam”, dacă o astfel de indemnizație există. 

Componenta variabilă este în legatura cu serviciile prestate, avându-se în vedere rezultatele obținute atât pe 

termen scurt, cât și pe termen lung și care excedează performanţa necesară pentru a îndeplini atribuţiile prevăzute 

în fişa postului angajatului, ca parte a termenilor de angajare. 

Posibile alte beneficii având ca scop creșterea motivației și a loialității angajaților. Aceste beneficii pot fi de natura 

contractuală (de exemplu: asigurări de viață și accidente, etc.), sau pot face parte din remunerația totală (de exemplu: 

mașina de serviciu) și pot asigura un tratament diferențiat diferitelor categorii de personal. 

Remunerarea coordonatorilor funcţiilor de administrare a riscurilor, de conformitate și de audit intern se face cu 

aprobarea funcțiilor corespunzătoare din Centrala ISP și este supravegheată direct de către Consiliul de 

Administrație. 

Pe parcursul exercițului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2017, Banca nu a remunerat nici o persoană cu o 

sumă mai mare decât echivalentul a 1 000 000 EURO. 

Datele cantitative privind remunerația personalului în exercițiul financiar care s-a încheiat la data de 31 decembrie 

2017, defalcate pe domenii de activitate se prezintă astfel (RON, mln.): 

  

Membrii 

organului de 

conducere în 

funcţia sa de 

supraveghere 

Membrii 

organului de 

conducere în 

funcţia sa de 

conducere 

Servicii 

bancare 

de 

retail 

Adm. 

activelor 

Funcţii 

corporative 

Funcţii de 

control 

independente 

Toate 

celelalte 

domenii 

de 

activitate TOTAL 

Nr. membri ai 

personalului 6 5 151 n/a 79 20 253 514 

Remuneraţia totală  0,50 3, 34 11,87 n/a 8,22 1,95 19,86 45,75 

din care:         

rem. var. totală    0,57 1,45 n/a 0,76 0,21 2,31 5,29 
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RON, mln. 

Personalul 

identificat, 

din care: 

Membrii organului de 

conducere în funcţia sa de 

conducere 

Nr. de membri ai personalului  22 5 

Remuneratia totală, din care: 6 3 

Remuneraţia fixă  5 3 

Remuneraţie variabilă din care: 0,96 0,57 

- numerar 0,96 0,57 

- acţiuni şi instrumente legate de acţiuni n/a n/a 

- alte tipuri de instrumente n/a n/a 

Remunerație amânate datorate și neplătite, defalcate pe părți pentru care au fost 

îndeplinite criteriile de intrare în drepturi și părți pentru care nu au fost îndeplinite 

criteriile de intrare în drepturi; n/a n/a 

Remunerație amânată acordată pe parcursul anului financiar, plătite și reduse prin 

intermediul ajustărilor de performanță n/a n/a 

Plăți legate de noi angajări și plățile compensatorii pentru încetarea raporturilor de 

muncă, efectuate pe parcursul anului financiar și numărul de beneficiari ai unor astfel de 

plăți; n/a n/a 

Plăților compensatorii legate de încetarea raporturilor de muncă, acordate pe parcursul 

anului financiar, numărul de beneficiari și cea mai mare plată de acest tip acordată unei 

singure persoane; n/a n/a 

 

Criteriile de definire a sistemelor de acordare a stimulentelor salariale 

Pentru a realiza corelația dintre remunerare, performanță și riscuri, criteriile care stau la baza definirii sistemelor de 

stimulare ale Grupului Intesa Sanpaolo sunt: 

1. măsurarea performanței din mai multe perspective, atât cantitativ (profitabilitate, creștere, productivitate, costul 

riscului/sustenabilității), cât și calitativ (acțiuni sau proiecte strategice și calități manageriale), precum și 

extinderea spre diferite sfere (Grup/ Departament/ individual). 

a. concentrarea asupra parametrilor de sustenabilitate ai performanței: 

i. crearea de valoare pentru client, cuantificată prin satisfacția clienților și colectarea periodică a datelor 

privind calitatea serviciilor; 

ii. proiecte de planuri de afaceri multianuale, verificate în corelație cu punctele esențiale ale proiectului; 

iii. implicarea angajaților, monitorizată prin sondaje interne ale companiei privind climatul; 

iv. managementul talentelor, măsurat și în termeni de rotație a posturilor și mobilitate internă; 

b. echilibru între paramentrii de profitabilitate și de administrare prudențială a riscurilor, la toate nivelurile 

organizatorice; 

2. aplicarea principiului selectivității în vederea diferențierii celor mai bune performanțe (de exemplu ierarhizarea) 

și, prin acesta, atribuirea de bonusuri în mod semnificativ mai mari decât media; 

3. pe baza "principiului sustenabilitatii financiare", introducerea unui mecanism structurat pentru finanțarea 

componentei variabile (fondul de premiere), care corelează suma care urmează să fie alocată stimulentelor 

salariale pentru toate segmentele companiei la performanța unui parametru al grupului, identificat în prezent ca 

Venituri înainte de impozitare din operațiuni continue; 

4. utilizarea unui mecanism de solidaritate între rezultatele Grupului și ale Diviziei/Unității comerciale, conform 

căruia valoarea totală a bonusurilor plătite angajaților fiecărei unități comerciale depinde în parte de performanța 

generală a Grupului (reflectată în mărimea fondului de premiere) și în parte de performanța unității 

organizaționale specifice, măsurată în funcție de gradul de contribuție așteptată la Veniturile înainte de 

impozitare din operațiuni continue ale Grupului; 
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5. definirea bonusului țintă pentru rolurile și categoriile profesionale care urmează a fi utilizate în tot Grupul, pentru 

a garanta echilibrul intern; 

6. evaluarea continuă de referință a bonusurilor țintă pentru rolurile și/sau categoriile profesionale din cadrul 

Grupului și practicile de pe piață; 

7. verificarea corectă a așa-numitelor încălcări de conformitate individuale ca o restricție de acordare a bonusului: 

- Măsurile disciplinare care implică suspendarea de la serviciu și plata pentru o perioadă egală cu sau mai 

mare de o zi, inclusiv ca urmare a constatărilor grave primite de la funcțiile de control ale Băncii (după cum 

se practică în cadrul Intesa Sanpaolo); 

- In cazul unor încălcări sancționate specific de către autoritățile de supraveghere ale obligațiilor menționate 

la articolului 26 din Legea consolidată privind activitatile bancare în ceea ce privește cerințele de 

profesionalism, integritate și independență sau ale articolului 53, alineatul 4, și următoarele din Legea 

consolidată privind activitatea bancară în ceea ce privește tranzacțiile cu părțile afiliate și ale obligațiilor 

privind remunerarea și stimulentele prevăzute de CRD IV, în cazul în care implică o sancțiune în sumă egală 

sau mai mare de 30.000 de euro; 

8. simplitatea și claritatea regulilor, realizată prin comunicări ex-ante atât ale regulilor în sine, cât și ale 

mecanismelor operaționale; 

9. evaluarea continuă de referință cu cele mai bune practici internaționale și interne. 

Mai mult, Banca, poate avea în vedere criterii suplimentare, sau mai stricte, de corelare față de cele arătate 

anterior, care vor fi comunicate prin intermediul liniilor directoare ale Departamentului de Resurse Umane & 

Organizare. 

Cap. III :: 4 | 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 

natură profesională și în acord cu legislația în vigoare, dar și cu valorile Grupului din care face parte. 

Evaluarea și selecția se fac întotdeauna pe criterii obiective, pentru toate categoriile de persoane, fără considerarea 

deosebirilor de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, opțiune 

politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală sau orice 

alt criteriu care ar putea avea ca efect restrângerea drepturilor sau libertăților fundamentale, asigurandu-se evitarea 

oricărei forme de discriminare directă sau indirectă. 

Relațiile de muncă sunt guvernate de egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați. 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. 

Organul de conducere al Băncii, în funcția sa de supraveghere este reprezentat de Consiliul de Administrație. 

Având în vedere angajamentul Băncii de a încuraja diversitatea şi de a elimina orice dubii cu privire la posibila 

discriminare de sex, în cadrul Consiliului de Administrație unul dintre membri va fi o femeie – obiectiv îndeplinit 

pentru anul 2018. 

În cadrul Comitetului de Management, din 5 membri unul este reprezentat de o femeie. La nivelul întregii Bănci, 

75,45% din angajați sunt femei, în timp ce în echipa de middle management, femeile au o pondere de 51%. 

Departamentul Resurse Umane & Organizare analizează periodic dacă există o structură echilibrată și dacă necesită 

schimbări pentru asigurarea diversității de gen. 

Conducerea superioară, este reprezentată de persoanele împuternicite cu activitatea de conducere curentă a Băncii 

și care răspund de modul de îndeplinire a acesteia față de organul de conducere. Conducerea superioară este 

reprezentată de directorul general și directorii general adjuncți, care pot să își exercite atribuțiile atât separat cât și 

împreună în cadrul unui Comitet de Management. 

În ceea ce privește selecția, evaluarea și reevaluarea adecvării membrilor organului de conducere, Banca se asigură 

că: 
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a) Organul de conducere are un număr de membri adecvat complexității, inclusiv în ceea ce privește membrii 

independenți ai organului de conducere în funcția sa de supraveghere; 

b) Evaluarea membrilor organului de conducere, la numire, anual sau ori de câte ori se modifică substanțial contextul, 

se face în conformitate cu prevederi clare și transparente. 

Cap. III :: 5 | 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 

"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 ROMANIA BANK SA stabilește 

următoarele: 

- criteriile și procedurile de evaluare; 

- structurile competente pentru colectarea si pre-examinarea documentelor necesare pentru evaluarea 

compatibilitatii; 

- structurile responsabile de evaluarea 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 în cadrul acestor 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 cu o frecvență anuală, 

de regulă cu ocazia procesului de aprobare a Situațiilor Financiare Anuale. 

Banca aplică procedura de re-evaluare a compatibilității membrului, de asemenea, și atunci când circumstanțele în 

legătură cu evaluarea adecvării s-au schimbat semnificativ. Evaluarea și re-evaluarea anuală a organului de 

conducere se face atât la nivel individual, cât și la nivel colectiv. 

Criteriile în baza cărora se realizează procedura de evaluare a compatibilității sunt următoarele: 

- Reputația – cerința privind o bună reputație a membrilor organului de conducere se aplică indiferent de 

natura, mărimea și complexitatea activității sau de poziția respectivului membru în cadrul organului de 

conducere; 

- Experiența - va avea în vedere natura, mărimea și complexitatea activității, precum și responsabilitățile 

poziției respective; 

- Integritatea – banca ia în considerare contextul, inclusiv circumstanțele atenuante precum și gravitatea 

oricărei infracțiuni relevante sau acțiuni administrative sau de supraveghere la funcția propusă, precum și 

timpul scurs de la astfel de acțiuni și comportamentul candidatului / membrului de la acea dată; 

- Cunoștinte teoretice – Banca ia în considerare nivelul și profilul educației candidatului și legătura dintre 

aceasta: educație și domeniul serviciilor bancare și financiare sau din alte domenii corespunzătoare; în 

general, se consideră că profilul educației este adecvat în cazul în care acesta are legătură cu domeniul 

bancar și financiar, economie, drept, științe administrative, reglementări financiare sau cunoștințe 

matematice sau statistice; 

Selecția membrilor organului de conducere va avea în vedere și faptul că aceștia trebuie să fie capabili să acționeze 

obiectiv, critic și independent și trebuie de asemenea să posede capacitatea să aloce timp și efort suficient pentru 

îndeplinirea în mod eficace a atribuțiilor ce le revin. 
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Membrii numiți ai organului de conducere vor fi notificați la BNR spre autorizare, exercitarea responsabilităților 

alocate putând fi facută numai după obținerea autorizării din partea BNR. 

În cazul în care în urma evaluării adecvării se concluzionează că o persoană nu este adecvată pentru a fi numită 

membru al organului de conducere, persoana în cauza nu este numită. 

În cazul în care structura de decizie, în caz de re-evaluare a compatibilității unui membru al organului de conducere, 

are îndoieli cu privire la compatibilitatea acestuia de a-și exercita funcția, va adopta măsuri adecvate pentru 

corectarea acestei situații. Măsurile pot include, fără a se limita la: reglarea responsabilităților între membri, 

înlocuirea unui membru, instruire dacă este necesar, pentru a se asigura că organul de conducere, ca întreg, are 

calificarea și experiența corespunzătoare. 

Instruirea membrilor organului de conducere al Băncii se referă la participarea acestora la programul de integrare 

și la programe de instruire specifice adaptate la necesitățile fiecarui membru. 

Programele de instruire pot fi dedicate fiecărui membru al organului de conducere sau întregului organ de 

conducere, dacă este cazul. 

Cap. III :: 6 | Politica privind instruirea salariaților 

Resursa cea mai importantă pentru Intesa Sanpaolo Bank o reprezintă angajații întrucat ei sunt principala cale prin 

care care Banca intră în contact cu clienții și cu comunitatea. De aceea, investim în instruirea și dezvoltarea angajaților 

din punct de vedere profesional prin programe menite să formeze și să dezvolte competențe. Totodată, acordăm o 

atenție deosebită activităților menite să reducă riscul operațional și riscul de fraudă, cum ar fi: 

- instruirea periodică a personalului pentru însușirea reglementărilor interne pe domenii de activitate; 

- instruire pe aria conformitate, KYC și AML, protecția consumatorului, protecția datelor cu caracter personal; 

- instruire pe aria gestionării continuității afacerii; 

- instruire pe aria riscului operational; 

- instruire pe aria gestiunea creditelor cu risc; 

- instruire pe aria conflicte de interese; 

Dezvoltarea de competente tehnice vizeaza, fara a se limita la: 

- Project management; 

- Eficientizarea acivităților de creditare; 

- Reglementări legale privind domeniul serviciilor financiar-bancare; 

96% dintre angajați au fost implicați în programe de instruire la clasa / on the job / pe platforma de e-learning în 

2017:  

- 810 ore pe programe manageriale; 

- 437 ore pe aria operațională; 

- 1063 ore pe aria de creditare; 

- 4105 ore pe zona IT; 

Programele de training sunt una dintre investițiile în perfecționarea continuă a angajaților Intesa Sanpaolo Bank. 

Există programe de instruire și dezvoltare a carierei la toate nivelurile: execuție, middle management și top 

management. 
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Cap. IV Administrarea riscurilor 

Cap. IV :: 1 | Definiții 

Active depreciate: sunt acele active care s-au evidențiat prin creșterea semnificativă în riscul de credit prin 

comparație cu momentul inițial când a fost înscris în bilanț. 

Restant: reprezinta acele expuneri, altele decât cele clasificate în categorii de îndoielnic, improbabilitate de plată, la 

data de raportare, care sunt scadente peste 90 de zile și depășesc un prag de semnificație stabilit conform 

reglementărilor interne, dimensionat corespunzător activității Băncii. 

Expunerile neperformante, reprezintă acele expuneri bilanțiere (credite și titluri de credit) și extrabilanțiere (garanții 

emise, angajamente de creditare irevocabile și revocabile etc.) față de debitori care se încadreaza în categoria 

neperformanți, așa cum este definită de Comisia de Implementare a Regulamentului UE nr.680/2014, modificată și 

integrată prin Standardele Tehnice de Implementare (ITS). 

Expunerile neperformante sunt acele expuneri care îndeplinesc unul sau ambele criterii: 

- expunerile care depășesc un anumit prag de materialitate definit de Banca și care sunt restante de peste 

90 de zile;  

- este puțin probabil ca debitorul să-și îndeplinească în întregime obligațiile derivând din credite față de 

instituție fără executarea garanțiilor, indiferent de existența oricărei sume restante sau a numărului de 

zile de restanță. 

Sunt excluse expunerile „deținute în vederea comercializării” (Held for Trading) și contractele cu derivate. 

O expunere non-cash este considerată neperformantă dacă, în caz de activare/ execuție, se poate tranforma în 

expunere cash, existând riscul să nu fie rambursată integral, în conformitate cu clauzele contractuale inițiale. 

Garanțiile emise vor fi clasificate ca neperformante dacă expunerea îndeplinește criteriile pentru a fi clasificată ca 

neperformantă. 

Cap. IV :: 2 | Obiective și politici cu privire la administrarea riscurilor 

Banca acordă o importanţă deosebită 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. Activitatea 

de administrare a riscurilor reprezintă o poziție cheie în cadrul strategiei Băncii, fiind considerată un prim element 

al dezvoltării, profitabilității și continuității afacerii. 

Obiectivele principale ale strategiei Băncii, privind administrarea riscurilor stabilite pentru 2017 au fost: 

 continuarea procesului de implementare a unei culturi prudențiale bine definită și însușită corespunzator la 

toate nivelurile organizatorice; 

 protejarea capitalului și intereselor acționarilor concomitent cu protejarea intereselor deponenților; 

 asigurarea unei creșteri sustenabile în condițiile creșterii profitabilității și menținerii unui profil de risc 

moderat; 

 asigurarea și menținerea unei bune reputații. 

Administrarea riscului, implică acțiuni zilnice și strategice de administrare care sa conducă la modificarea activă și 

conștientă a profilului de risc, conceput pentru a crește valoarea de piață a Băncii. Aceste masuri vor menține nivelul 

riscurilor în cadrul unor limite care nu pun în pericol stabilitatea financiară a Băncii. 
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Controlul riscului implică identificarea, cuantificarea, limitarea și monitorizarea, precum și raportarea diferitelor tipuri 

de risc. 

Politicile referitoare la managementul riscului sunt definite de către Grup şi asumate de către Bancă prin aprobarea 

lor de către Consiliul de Administraţie, devinind linii de acţiune pentru Comitetul de Management și Şeful 

Departamentului Risk Management. 

Structura organizatorică și procesul creat pentru susținerea activității de administrare a riscurilor asigură completa 

segregare a funcțiilor în cadrul inițierii, administrării și controlului riscurilor. Activitatea de administrare a riscurilor 

cuprinde toate tipurile de riscuri la care Banca este expusă. 

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; 

- 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 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 

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: parametrizat printr-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: 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 către Comitetul de Riscuri Financiare şi Consiliul de Administraţie. 
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Riscul strategic, imobiliar, riscul aferent activelor preluate şi acţiunilor deţinute: evaluate prin prisma modului 

în care deciziile strategice pot avea efecte asupra veniturilor Băncii, respectiv o posibilă diminuare a valorii activelor 

preluate şi a acţiunilor deţinute. 

Riscul de concentrare: 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. 

Riscul de ţară: sistem de identificare şi monitorizare a riscului de ţară. În prezent Banca nu este expusă unui 

asemenea risc.  

Riscul de conformitate: pentru buna administrare a acestui risc, a fost creat Departamentul Compliance & AML 

responsabil pentru implementarea politicilor de conformitate. 

Riscul reputaţional: se 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. 

Cap. IV :: 3 | Fluxul de informații privind riscurile către structura de conducere 

Departamentul Risk Management informează către structura de conducere a Băncii informații cu privire la riscurile, 

evoluțiile, tendințele și rezultatele controalelor, cu o frecvență lunară. Persoanele din structura de conducere a Bănciii 

iau la cunoștință informațiile mai sus menționate si în cadrul comitetelor specializate, unde membrii sunt persoane 

din structura de conducere (Comitetul de Gestionare a Riscului de Credit, Comitetul de Riscuri Financiare, Comitetul 

de Risc Operațional), precum și Comitetul de Management al Băncii. Departamentul Risk Management informează 

cel puțin trimestrial Comitetul de Management, aceasta din urmă, fiind un organ care reprezintă structura de 

conducere a Băncii. 

De asemenea, cu o frecventa cel putin trimestriala, Departamentul Risk Management informeaza Consiliul de 

Administratie al Bancii si Comitetul de Audit, Risc si Compliance, cu privrie la riscurile la care banca este expusa si a 

evolutiilor recente inregistrate. 

Toate aceste structuri, mai sus menționate, sunt informate cu privire la totalitatea riscurilor la care Banca este expusă, 

a măsurătorilor și măsurilor de limitare și transfer ale ale riscurilor. 

De asemenea, Banca a implementat modele standard de raportare a riscurilor în vederea informării structurilor mai 

sus menționate, asigurând astfel o bună comunicare, transparență și coerență în datele prezentate. 

Cap. IV :: 4 | 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. 

Cele mai importante principii utilizate în managementul riscului de credit sunt: 

- identificarea, monitorizarea, controlul și administrarea riscului de credit sunt activităţi ce se desfăşoară 

atât la nivelul unităţilor teritoriale ale Băncii, cât şi la nivelul sediului central; 
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- 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 pentru identificarea activelor deteriorate și a metodelor utilizate 

în eveluarea acestora, precum și a controalelor interne asociate; 

- Banca a stabilit şi implementat procese şi controale 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; 

Riscul de credit este evaluat la nivelul Băncii diferit pe toate grupele de active deținute, la nivel global sau analitic, 

în funcție de tipologia activului. Astfel, creditele acordate contrapartidelor non-bancare sunt incluse într-un flux 

predefinit de gestionare al clienților și de relevare a posibilelor semnale negative care confirmă sau nu apariția unui 

risc de credit crescut la nivelul poziției din bilanț. Aceste elemente sunt raportate cu o frecvență lunară către 

Comitetul de Guvernanta....(CRGC). Activele având ca și contrapartidă instituții financiare sunt evaluate având în 

vedere ratingul extern și limite fixe de expunere, monitorizate zilnic de către Departamentul Risk Management. 

Expunerile față de entitățile suverane sunt de asemenea monitorizate permanent în vederea încadrării în limitele 

apetitului de risc asumat și comunicate lunar structurilor de conducere. 

Riscul de credit aferent tuturor activelor Băncii este măsurat prin calcularea lunară a indicatorului active ponderate 

la risc și monitorizarea evoluțiilor 

Concentrarea riscului legat de activitatea de creditare 

Acordarea de facilităţi de creditare şi credite propriu-zise, dă naștere unui 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. 
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Repartiţia geografică a expunerilor din credite 

RON, mil. 

 

Repartiţia expunerilor din credite pe sectoare de activitate 

 

  

Tara

Administrații 

centrale sau 

bănci centrale

Administrații 

regionale sau 

autorități 

locale

Entități din 

sectorul 

public

Instituții Societăți
Expuneri de 

tip retail

Expuneri 

garantate cu 

ipoteci asupra 

bunurilor 

imobile

Expuneri în 

stare de 

nerambursare

Elemente 

asociate unui 

risc extrem 

de ridicat

Expuneri 

provenind din 

titluri de 

capital

Alte expuneri

ROMANIA 1,335       62            -          46            1,464       833          578          62            0              -          226          

ITALIA -          -          -          343          -          2              3              0              -          1              0              

AUSTRIA -          -          -          -          -          1              0              -          -          -          -          

GERMANIA -          -          -          2              -          1              0              -          -          -          -          

SUA -          -          -          32            -          0              0              -          -          -          -          

REGATUL UNIT -          -          -          3              28            0              2              -          -          -          -          

UNGARIA -          -          -          0              -          0              0              -          -          -          -          

FRANTA -          -          -          -          -          1              -          -          -          -          -          

ELVETIA -          -          -          8              -          0              -          -          -          -          -          

SLOVENIA 46            -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

POLONIA -          -          -          0              -          -          -          -          -          -          -          

SPANIA -          -          -          -          -          0              0              -          -          -          -          

CANADA -          -          -          1              -          -          0              -          -          -          -          

JAPONIA -          -          -          0              -          -          -          -          -          -          -          

GUINEEA-BISSAU -          -          -          -          -          -          0              -          -          -          -          

TARILE DE JOS -          -          -          -          -          -          0              -          -          -          -          

CEHIA -          -          -          0              -          -          -          -          -          -          -          

TOTAL 1,381       62            -          435          1,492       838          584          62            0              1              226          

Valori nete

Sector de activitate

Expuneri în 

stare de 

nerambursare

Expuneri care 

nu se află în 

stare de 

nerambursare

(a+b-c-d)

Agricultură, silvicultură și pescuit 43                       177                     33                     4                       -                      -                                                   183 

Industria extractivă 4                         102                     2                       1                       -                      -                                                   103 

Industria prelucrătoare 34                       718                     23                     12                     -                      -                                                   718 

Furnizarea energiei electrice, a gazelor 

naturale, a aburului și aerului 

condiționat -                      75                       -                   1                       -                      -                                       

              74 

Aprovizionare cu apă 0                         42                       0                       1                       -                      -                                                     41 

Construcții 38                       301                     31                     6                       -                      -                                                   303 

Comerț cu ridicata și cu amănuntul 29                       627                     22                     12                     -                      -                                                   622 

Transporturi și depozitare 4                         71                       3                       1                       -                      -                                                     72 

Servicii de cazare și alimentație 6                         75                       3                       1                       -                      -                                                     78 

Informare și comunicații 0                         185                     0                       2                       -                      -                                                   183 

Institutii -                      463                     -                   -                   -                      -                                                   463 

Autoritati -                      1,168                 -                   -                   -                      -                                               1,168 

Persoane fizice 37                       1,006                 16                     5                       -                      -                                               1,021 

Imobiliare 1                         365                     0                       3                       -                      -                                                   363 

Activități profesionale, științifice și 

tehnice 4                         15                       3                       0                       -                      -                                       
              16 

Activități administrative și de asistență 1                         67                       1                       0                       -                      -                                                     67 

Administrare publică și de apărare, 

asigurări sociale obligatorii -                      63                       -                   1                       -                      -                                       
              62 

Educație -                      0                         -                   0                       -                      -                                                       0 

Servicii de sănătate umană și activități 

de asistența socială 1                         16                       0                       0                       -                      -                                       
              16 

Arte, divertisment și activități -                      2                         -                   0                       -                      -                                                       1 

Alte servicii 0                         186                     0                       4                       -                      -                                                   182 

TOTAL 202                     5,726                 137                  54                     -                      -                                       5,737        

Valori contabile brute pentru
Ajustări 

specifice 

pentru riscul 

de credit

Ajustări 

generale 

pentru riscul 

de credit

Eliminări 

cumulate

din bilanț

Cheltuieli aferente 

ajustărilor pentru riscul 

de credit pe parcursul 

perioadei
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Repartiţia expunerilor din credite în funcţie de scadenţa reziduală 

 

Repartiţia expunerilor din credite în funcţie de sectorul de activitate

 

  

La 

cerere
<= 1 an > 1 an <= 5 ani > 5 ani

Fara scadență 

declarată
Total

1 Central governments or central banks - - - - - -

2 Institutions - - - - - -

3 Corporates - - - - - -

4 Retail - - - - - -

5 Equity - - - - - -

6 Total IRB approach  -  -  -  -  -  - 

7 Administrații centrale sau bănci centrale - 35        612                    89       468                     1,205 

8 Administrații regionale sau autorități locale - - 1                        62       8                               71 

9 Entități din sectorul public - - - - -  - 

10 Bănci multilaterale de dezvoltare - - - - -  - 

11 Organizații internaționale - - - - -  - 

12 Instituții 47            180      119                    2         114                         462 

13 Societăți 2              674      837                    498     0                         2,012 

14 Expuneri de tip retail 3              374      193                    564     7                         1,141 

15 Expuneri garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile 1              42        37                      510     0                             590 

16 Expuneri în stare de nerambursare 21            7          18                      18       0                               65 

17 Elemente asociate unui risc extrem de ridicat - - 0                        - -          0 

18 Obligațiuni garantate - - - - -  - 

19
Creanțe asupra instituțiilor și societăților cu o evaluare de credit 

pe termen scurt - - - - -
 - 

20 Organisme de plasament colectiv - - - - -  - 

21 Expuneri provenind din titluri de capital - - - - -  - 

22 Alte expuneri - - - - 188                         188 

23 Total abordare standardizată             74    1,313                 1,817  1,742                     788  5,735 

24 Total             74    1,313                 1,817  1,742                     788  5,735 

Valoarea netă a expunerii

Valori nete

Sector de activitate

Expuneri în 

stare de 

nerambursare

Expuneri care 

nu se află în 

stare de 

nerambursare

(a+b-c-d)

Agricultură, silvicultură și pescuit 43                       177                     33                     4                       -                      -                                          183 

Industria extractivă 4                         102                     2                       1                       -                      -                                          103 

Industria prelucrătoare 34                       718                     23                     12                     -                      -                                          718 

Furnizarea energiei electrice, a gazelor 

naturale, a aburului și aerului 

condiționat -                      75                       -                   1                       -                      -                              

              74 

Aprovizionare cu apă 0                         42                       0                       1                       -                      -                                            41 

Construcții 38                       301                     31                     6                       -                      -                                          303 

Comerț cu ridicata și cu amănuntul 29                       627                     22                     12                     -                      -                                          622 

Transporturi și depozitare 4                         71                       3                       1                       -                      -                                            72 

Servicii de cazare și alimentație 6                         75                       3                       1                       -                      -                                            78 

Informare și comunicații 0                         185                     0                       2                       -                      -                                          183 

Institutii -                      463                     -                   -                   -                      -                                          463 

Autoritati -                      1,168                 -                   -                   -                      -                                      1,168 

Persoane fizice 37                       1,006                 16                     5                       -                      -                                      1,021 

Imobiliare 1                         365                     0                       3                       -                      -                                          363 

Activități profesionale, științifice și 

tehnice 4                         15                       3                       0                       -                      -                              
              16 

Activități administrative și de asistență 1                         67                       1                       0                       -                      -                                            67 

Administrare publică și de apărare, 

asigurări sociale obligatorii -                      63                       -                   1                       -                      -                              
              62 

Educație -                      0                         -                   0                       -                      -                                              0 

Servicii de sănătate umană și activități 

de asistența socială 1                         16                       0                       0                       -                      -                              
              16 

Arte, divertisment și activități -                      2                         -                   0                       -                      -                                              1 

Alte servicii 0                         186                     0                       4                       -                      -                                          182 

TOTAL 202                     5,726                 137                  54                     -                      -                              5,737        

Valori contabile brute pentru
Ajustări 

specifice 

pentru riscul 

de credit

Ajustări 

generale 

pentru riscul 

de credit

Eliminări 

cumulate

din bilanț

Cheltuieli aferente 

ajustărilor pentru 

riscul de credit pe 

parcursul perioadei
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Calitatea creditului expunerilor în funcție de clasa de expunere și de instrument 

 

 

 

  

Valori nete

Expuneri în 

stare de 

nerambursare

Expuneri care nu 

se află în stare de 

nerambursare

(a+b-c-d)

Administrații centrale sau bănci centrale                          -                                  -                       -                      -                    -                                  -                  -   

Instituții                          -                                  -                       -                      -                    -                                  -                  -   

Societăți                          -                                  -                       -                      -                    -                                  -                  -   

din care: Finanțare specializată                          -                                  -                       -                      -                    -                                  -                  -   

din care: IMM-uri                          -                                  -                       -                      -                    -                                  -                  -   

Expuneri de tip retail                          -                                  -                       -                      -                    -                                  -                  -   

Garantate cu bunuri imobile                          -                                  -                       -                      -                    -                                  -                  -   

IMM-uri                          -                                  -                       -                      -                    -                                  -                  -   

Altele decât IMM-uri                          -                                  -                       -                      -                    -                                  -                  -   

Eligibile reînnoibile                          -                                  -                       -                      -                    -                                  -                  -   

Alte expuneri de tip retail                          -                                  -                       -                      -                    -                                  -                  -   

din care: IMM-uri                          -                                  -                       -                      -                    -                                  -                  -   

Altele decât IMM-uri                          -                                  -                       -                      -                    -                                  -                  -   

Titluri de capital                          -                                  -                       -                      -                    -                                  -                  -   

Total abordare IRB                          -                                  -                       -                      -                    -                                  -                  -   

Administrații centrale sau bănci centrale -                      1,208                       -                 1                   -             -                                    1,207 

Administrații regionale sau autorități locale -                      72                             -                 1                   -             -                                          71 

Entități din sectorul public -                      -                            -                 -                -             -                                           -   

Bănci multilaterale de dezvoltare -                      -                            -                 -                -             -                                           -   

Organizații internaționale -                      -                            -                 -                -             -                                           -   

Instituții -                      462                           -                 -                -             -                                        462 

Societăți -                      2,042                       -                 29                 -             -                                    2,012 

din care: IMM-uri -                      1,086                       -                 13                 -             -                                    1,073 

Alte expuneri de tip retail -                      1,155                       -                 14                 -             -                                    1,141 

din care: IMM-uri -                      663                           -                 11                 -             -                                        652 

Garantate cu bunuri imobile -                      597                           -                 7                   -             -                                        590 

din care: IMM-uri -                      87                             -                 4                   -             -                                          83 

Expuneri în stare de nerambursare 202                     -                            137                -                -             -                                          65 

Elemente asociate unui risc extrem de ridicat -                      0                               -                 0                   -             -                                            0 

Obligațiuni garantate -                      -                            -                 -                -             -                                           -   

Creanțe asupra instituțiilor și societăților cu o 

evaluare de credit pe termen scurt -                      -                            -                 -                -             -                            
               -   

Organisme de plasament colectiv -                      -                            -                 -                -             -                                           -   

Titluri de capital -                      -                            -                 -                -             -                                           -   

Alte expuneri  -                      191                           -                 3                   -             -                                        188 

Total abordare standardizată                       202                         5,726                 137                   54                  -                                  -           5,737 

Total                       202                         5,726                 137                   54                  -                                  -           5,737 

din care: Împrumuturi 198                     3,103                       137                50                 -             -                                    3,114 

din care: Titluri de creanță -                      689                           -                 -                -             -                                        689 

din care: Expuneri extrabilanțiere 1                          1,284                       0                    4                   -             -                                    1,280 

Valori contabile brute pentru Ajustări 

specifice 

pentru riscul 

de credit

Ajustări 

generale 

pentru riscul 

de credit

Eliminări 

cumulate

din bilanț

Cheltuieli aferente 

ajustărilor pentru 

riscul de credit pe 

parcursul perioadei
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Utilizarea tehnicilor 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 în scopul diminuării riscului de credit trebuie să fie de așa natură încat să se concretizeze în 

încheierea de contracte de protecție a creditului, contracte recunoscute de lege 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. 

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 garantiilor financiare, instituția atribuie unei garanții financiare eligibile o valoare egală 

cu valoarea sa de piață, determinată în conformitate cu art. 207 alineatul (4) litera (d) din Regulamentul BNR nr.5 / 

2013. 

Institutia 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. 

In ceea ce privește nivelul ponderilor de risc atribuite de Bancă pentru expunerile înregistrate în 2017, 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 facut ținându-se cont 

de disponibilitatea evaluărilor de credit efectuate de către una din urmatoarele agenții de rating: Moody’s, Fitch 

sau S&P, în concordanță cu prevederile art. 138 din Regulamentul UE nr. 575 / 2013. 

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. 
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Banca dispune de proceduri specifice în materie de evaluare şi administrare a garanţiilor și se clasifică în: 

 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 Leasing financiar 

Abordări și metode aplicate pentru determinarea ajustărilor de valoare – pentru portofoliul de credite pentru 

care se aplică Abordarea Standard 

Abordări și metode aplicate pentru determinarea ajustărilor pudențiale 

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 întarziere la plată); 

- initierea 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. 
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Ajustările prudențiale de valoare sunt determinate prin aplicarea coeficienților aferenți claselor de risc la valoarea 

expunerii ajustate, în funcție de valoarea garanțiilor eligibile disponibile. Eligibilitate garanțiilor este stabilită în acord 

cu prevederile normelor Băncii Naționale a României cu privire la determinarea ajustărilor prudențiale de valoare. 

Abordari și metode aplicate pentru determinarea provizioanelor IFRS 

Provizioanele reprezintă valoarea pierderii din depreciere estimată de către Bancă pe baza modelelor descrise. Banca 

estimează această valoare prin doua metode diferite: abordarea colectivă și 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: 

1  identificarea expunerilor individuale semnificative și/sau a expunerilor pentru care se poate aplica 

abordarea individuală; 

2  determinarea nivelului necesar de provizioane aferent acestor expuneri. 

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

 

Elemente restante 

În materie de elemente restante sau aflate în stare de nerambursare, Banca realizează o monitorizare continuă a 

acestora în vederea unei bune gestionări a riscului de credit. Expunerile menționate, clasificate în conformitate cu 

prevederile art. 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 sunt prezentate în tabelul de mai jos, defalcate pe zone 

geografice: 

Rezidența clientului Expunere brută Provizioane Expunere netă 

Italia 1.0 1.0 0.0 

Stare de nerambursare 1.0 1.0 0.0 

România 207.9 145.7 62.2 

Restante 1.7 1.1 0.7 

Stare de nerambursare 206.2 144.6 61.6 

Total 

208.9 

 

 

 

 146.6 62.3 

 Active 

nedepreciate 

[valoarea contabilă 

brută] 

 Active depreciate 

[valoarea 

contabilă brută] 

 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 45.2                          -                           -                          -                       (0.7)                      44.5               

Instituţii de credit 4.9                            -                           -                          -                       -                       4.9                 

Alte societăţi financiare 103.3                        -                           -                          -                       (1.3)                      102.0             

Societăţi nefinanciare 1,755.4                    165.3                      (113.9)                    (6.5)                      (36.1)                    1,764.1         

Gospodării ale populaţiei 1,004.6                    37.4                         (3.0)                         (8.8)                      (6.8)                      1,023.3         

Credite şi avansuri 2,913.4                    202.6                      (116.9)                    (15.3)                    (45.0)                    2,938.9         
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Cap. IV :: 5 | Riscul de piață 

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 valutar. 

Pentru scopuri de administrare internă, Banca utilizează o serie de modele interne de măsurare a riscului, atât pentru 

riscul de schimb valutar şi 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. 

In paralel, scenarii de tip “stress test” sunt efectuate pentru a estima pierderea potențială rezultată din variații 

extreme ale factorilor de risc de piață și de a identifica mișcările de risc de piață, posibil neidentificate prin 

metodologia VaR, și care ar putea să influențeze portofoliul. Banca utilizează diferite tipuri de scenarii de piață în 

analizele de tip stress test: modificarea uniformă a curbelor de randament, aplatizarea și creșterea curbelor de 

randament, variațiile volatilității ratelor de dobândă și a cursului de schimb valutar. 

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 calculează modificarea potenţială a 

valorii economice ca urmare a schimbării nivelurilor ratelor dobânzii. 

În ceea ce privește natura riscului de rată de dobandă pentru anul 2017, cea mai mare parte a portofoliului de credite 

al Băncii a fost indexat la indicele variabil de dobânda (i.e. ROBOR, EURIBOR, LIBOR). Portofoliul de pasive a fost de 

asemenea indexat la indice variabil în cazul surselor de finanțare pe termen lung, sau, în cazul depozitelor la termen 

atrase de la clienți, o parte semnificativă a tranzacțiilor a avut termen relativ scurt (până la 3 luni). 

Tabelul de mai jos evidențiază impactul procentual al unei modificări de +/-200 puncte de bază în nivelul ratelor de 

dobândă asupra fondurilor proprii ale Băncii, pentru 31.12.2017. 

 

Controlul riscului de piață la care Banca este expusă se realizează prin: 

 respectarea limitelor stipulate în reglementarile Băncii Naționale a României privind supravegherea 

pozițiilor valutare, respectiv privind modificarea valorii economice ca urmare a aplicării șocurilor standard 

de dobândă (+/- 200 puncte de bază); 

 stabilirea unor limite interne (calculate ca procent din fondurile proprii) pentru fiecare tip de risc, segment 

de activitate și clasă de expunere. 

Monitorizarea încadrării expunerilor în limitele stabilite (legale și interne) reprezintă un proces continuu, organele 

de conducere ale Băncii fiind informate prin rapoarte specifice. 

  

mil.RON

Fonduri proprii 491.19

Valoarea absoluta 32.93

% din Fonduri proprii 6.70%
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Riscul valutar 

 

Cap. IV :: 6 | 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: 

Banca a întocmit un cadru conceptual de management al riscului de lichiditate cu următoarele componente 

principale: 

 identificarea surselor de risc de lichiditate; 

 evaluare și monitorizare; 

 controlul și diminuarea expunerii la riscul de lichiditate. 

Acest cadru stabilește principiile, rolurile și responsabilitățile, modelul de management, cât și instrumentele folosite 

de către Bancă în administrarea riscului de lichiditate. Cadrul antemenționat a respectat cerințele de reglementare 

în vigoare și a fost aliniat în totalitate la cadrul conceptual de administrare al riscului de lichiditate al Grupului Intesa 

Sanpaolo pe parcursul anului 2017. 

Modelul Băncii de administrare a lichidității cuprinde o componentă zilnică și o componentă structurală, cu o definire 

clară a rolurilor și responsabilităților în cadrul structurii organizaționale a Băncii. 

Evaluarea și controlul riscului de lichiditate sunt realizate atât pe baza indicatorilor și limitelor stabilite de către 

autoritățile de supraveghere, cât și pe baza unor metode de măsurare interne pentru care au fost definite limite de 

expunere. De asemenea, evoluția poziției de lichiditate a Băncii este monitorizată permanent de către modelul intern 

de lichiditate. 

RON EUR USD CHF GBP Altele Total

 Numerar si conturi curente la banci 414        107     3     0      1     0        526     

 Instrumente financiare derivate detinute 

pentru managementul riscului 6             -      -  -  -  -    6         

 Active financiare la valoare justa prin 

contul de profit si pierdere -         1         -  -  -  -    1         

 Credite si avansuri acordate clientilor 1,554     1,336 41   3      -  0        2,934 

 Plasamente la banci 2             141     11   0      4     2        161     

 Titluri de valoare 689        1         -  -  -  -    690     

 Total active 2,664     1,586 56   4      4     2        4,317 

 Cumparare 198        967     -  266 -  -    1,430 

 Vanzare 933        461     -  30    -  -    1,424 

 RON  EUR  USD  CHF  GBP  Altele  Total 

 Instrumente financiare derivate detinute 

pentru managementul riscului 3             -      -  -  -  -    3         

 Depozite atrase de la banci 97          9         1     0      -  -    107     

 Imprumuturi de la banci -         658     -  -  -  -    658     

 Total datorii  99          667     1     0      -  -    768     

 Instrumente financiare derivate -         -      -  -  -  -    -      

 Cumparare 350        410     19   9      -  -    788     

 Vanzare 58          379     19   335 -  -    791     

 Pozitie valutara neta 3,288     1,558 17   (44)  4     2        4,825 

Active 

 Datorii  

 Instrumente financiare derivate 



Cap. IV Administrarea riscurilor 

Raport privind cerințele de transparență a informațiilor | 2017  34 | 54 

Banca efectuează analize de senzitivitate de tip “stress test” pornind de la trei situații de criză de lichiditate (scenariu 

pentru o criza specifică Băncii, scenariu pentru o criză de piață și un scenariu rezultat din combinarea celor două) și 

perioade de menținere, pentru evaluarea profilului de risc de lichiditate în condiții de criză. 

Planul de lichiditate definește structura de finanțare dorită pentru Bancă și este integrat în procesul de stabilire a 

bugetului, fiind monitorizat permanent. 

Planul alternativ în situații de criză de lichiditate definește prioritățile, responsabilitățile cât și acțiunile specifice ce 

trebuie luate în cazul unei crize de lichiditate. Acest document este revizuit cel puțin o dată pe an și este componentă 

a planului de recuperare. 

Lichiditatea structurală- 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. 

Lichiditatea pe termen scurt: indicatorul de acoperire a necesarului de lichiditate (LCR) 

Indicatorul LCR (Liquidity Coverage Ratio) urmăreşte ca Banca să dețină un volum adecvat de active lichide – 

calitate ridicată (HQLA) pentru a fi satisfacute nevoile de lichiditate pe termen scurt în condiţii de stres (pe un orizont 

de timp de 30 zile). 

Nivelul indicatorului pe parcursul anului s-a situat peste minimum impus de Banca Națională a României , situându-

se peste nivelul de 100%. 

Denumire indicator Valoare 

Rezerva de lichidități 745,24 

Ieșiri nete de lichidități 274,82 

Indicatorul de acoperire a necesarului de lichiditate 271% 

In ceea ce privește lichiditatea zilnică (intraday), prin care se urmăreşte riscul de insuficientă a fondurilor pentru 

îndeplinirea obligațiilor de plată prevazute pe parcursul unei zile, Banca deține un portofoliul minim de active 

eligibile care contribuie la garantarea lichidităţii zilnice şi a refinanţării periodice conform cerinţelor BNR. În detaliu, 

menţinerea unui portofoliu minim de active eligibile la banca centrală, trebuie asigurată la nivel de Bancă, dat fiind 

participarea sa la sistemele de plată, compensare şi decontare, cu scopul de a fi folosite ca rezerve de lichiditate. 

Cap. IV :: 7 | Riscul operațional 

Riscul operațional este definit ca riscul de pierderi datorate proceselor, personalului sau sistemelor interne 

inadecvate sau necorespunzătoare, sau unor evenimente externe, incluzând riscul juridic și excluzând riscul strategic 

și reputațional. 

Administrarea riscului operațional este dezvoltată în cinci etape: (i) identificare, (ii) evaluare, (iii) raportare, (iv) 

monitorizare și (v) diminuare (reducere), acestea fiind atinse prin utilizarea următoarelor instrumente: 

Colectarea datelor privind pierderile – identificarea și raportarea pierderilor operaționale este responsabilitatea 

tuturor angajaților Băncii. Pentru întărirea procesului de colectare a evenimentelor de pierdere, Banca a implementat 

o procedură specifică privind identificarea evenimentelor de pierdere operațională în baza informațiilor primite de 

la departamentele specializate. Evenimentele de pierdere sunt analizate în continuare de proprietarii de proces 

abilitați, dispunându-se acțiuni de diminuare a riscurilor, dacă este cazul. Pierderile operaționale identificate sunt 

înregistrate în aplicația de administrare a riscului operațional. Banca și-a stabilit propriul prag pentru colectarea 

evenimentelor operaționale în baza de date de pierderi. 

Autoevaluarea riscurilor – exercițiu anual care are ca scop evaluarea nivelului riscului operațional în procesele 

Băncii utilizând analiza scenariilor, activitatea bazată pe evaluarea opiniilor subiective date de către conducătorii 

unităţilor organizatorice; procesul în timpul căruia conducătorii unităţilor organizatorice colectează de asemenea 

informaţii subiective de natură calitative („auto-diagnosticare”). Analiza scenariilor reprezintă activitatea generală de 
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auto-diagnosticare în cadrul mediului de afaceri al unităţii; astfel, declaraţiile, evaluările şi opiniile colectate sunt 

utilizate în scopul monitorizării domeniilor specifice de risc de către structurile responsabile din cadrul Băncii. 

În vederea determinării cerinței de capital, începând cu data de 01 ianuarie 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% 

Plaţi 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 nr. 5 / 2013 al B.N.R. privind cerințe prudențiale pentru institutiile 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 2017, calculată conform abordării standard este de 

24,91 milioane RON. 

Ca şi măsură de diminuare a riscului operaţional, Banca a încheiat pentru anul 2017, poliţa BBB Primary / Master 

pentru asigurarea pierderilor de diverse tipuri legate de activitatea Băncii. 

Cap. IV :: 8 | Riscul rezidual 

Riscul rezidual reprezintă 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 proprietatilor rezidențiale. În condițiile în 

care ultima dată 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 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 este estimat simulând calculul cerinţelor de capital prin utilizarea valorilor ajustate ale garanţiilor. 

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, analizandu-se astfel impactul general asupra cerințelor de capital. 
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Cap. IV :: 9 | 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 capaciitatea 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 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. În cazul în care se constată depăşirea limitei/lor 

de concentrare departamentele implicate din Banca sunt responsabile 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. 

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. 
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Cap. IV :: 10 | 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 2017 Banca nu era expusă la riscul de țară. 

Cap. IV :: 11 | Riscul strategic 

Riscul strategic curent și viitor este definit ca fiind riscul cauzat de posibile fluctuații în câștiguri sau in 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 schimbarile în mediul de afaceri. 

In consecință, riscul strategic este afectat de două metoade de abordare diferite legate de cele două părți 

fundamentale ale acestui risc: 

1. componenta supusă eventualelor impacturi cauzate de deciziile strategice gresite și/sau reactivitatea scazută 

la variațiile în mediul competițional de afaceri: această componentă nu se confruntă cu un tampon 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 aceste initiative; 

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 și riscul de business care necesită capital 

intern adecvat. 

Fluctuațiile în câștiguri incluse aici sunt cele neatribuite influenței altor tipuri de riscuri și abordarea reflecta 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 (marja)(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 decembrie 2017 dimensiunea expunerii la riscul strategic alocând 

corespunzător capital intern. 

Nivelul riscului asociat acțiunilor (participațiilor) este foarte scăzut. 

Cap. IV :: 12 | Riscul imobiliar 

Banca poate fi expusa riscului imobiliar prin prisma activelor pe care le deține. Periodic activele Băncii sunt re-

evaluate 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. 
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Evaluarea capitalului economic pentru anul următor se efectuază pe baza bugetului aprobat și evaluarilor interne în 

funcție de evoluția indicelui prețurilor imobiliare. 

Cap. IV :: 13 | 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, descrisă mai sus. 

Cap. IV :: 14 | 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 intermediul procesului intern de evaluare a adecvării capitalului 

la riscuri , prin aplicarea unui indice de depreciere asupra expunerilor în valută străină. 

Cap. IV :: 15 | 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. 

In cadrul Băncii, identificarea și evaluarea riscului reputațional se face atât la nivel de ansamblu al Băncii, cât și la 

toate nivelurile organizatorice ale acesteia, acoperind toate activitățile desfășurate de către Bancă. Astfel, 

administrarea riscului reputațional este un proces la care iau parte atat membrii Consiliului de Administrație, 

conducătorii Băncii, conducerea operativă a Băncii, responsabilii cu comunicarea, managerii de proiect și întreg 

personalul Băncii și în mod indirect, auditorii și partenerii de afaceri. 

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 procedură internă dedicată identificării, 

evaluării, monitorizării şi raportării interne a acestui tip de risc. 

Procesul de evaluare a riscurilor, implicit a riscului reputațional, include identificarea atât a riscurilor care sunt 

controlabile de către Bancă, cât și a celor necontrolabile. În cazul riscurilor controlabile, Banca stabilește dacă își 

asumă integral aceste riscuri sau măsura în care dorește să le reducă prin proceduri de control. În cazul riscurilor 

necontrolabile, Banca trebuie să decidă dacă le acceptă sau dacă elimină ori reduce nivelul activităților afectate de 

riscurile respective. 

Principalul obiectiv urmărit de Bancă în ceea ce privește riscul reputațional constă în menținerea expunerii față de 

acest risc la un nivel cat mai redus. 
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Cap. IV :: 16 | Natura şi extinderea tranzacţiilor cu persoanele aflate în relaţii speciale cu 

Banca 

Conform prevederilor regulamentului 5/2013, art 67, lit b), prin publicarea informațiilor privind natura, extinderea, 

scopul și substanța economică a tranzacțiilor cu părți afiliate, se are în vedere terminologia de persoane aflate în 

relaţii speciale cu Banca, care 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 afiliate. 

Valoarea absolută a expunerilor faţă de persoanele aflate în relaţii speciale cu Banca supusa limitarii la data de 31 

decembrie 2017 a fost de 334 336 683 RON, reprezentand 68% din fondurile proprii, fiind 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. 
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Cap. IV :: 17 | Amortizoarele de capital 

Pentru Decembrie 2017 a fost aplicat amortizorul de conservare a capitalului de 1,25%. 

Cap. IV :: 18 | Utilizarea ECAI 

Banca calculează valoarea ponderată la risc a expunerilor în conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 2 din 

Regulamentul 575 / 2013 al Parlamentului European și al Consiliului, astfel că trebuie să facă publice următoarele 

informații, pentru fiecare clasă de expuneri specificată la articolul 10 din legislația antemenționată. 

Banca recunoaște următoarele instituții externe de evaluare a riscului de credit, care sunt de asemenea recunoscute 

și de către autoritățile din România (i.e. Banca Națională a României): Standard & Poors, Fitch, Moody’s. 

Evaluările emise de agențiile mai sus menționate se utilizează în cazul expunerilor suverane față de alte state. 

În vederea determinarii riscului aferent unei tranzactii, Banca utilizează tabelul de corespondență publicat pe site-ul 

Băncii Naționale a României: http://bnr.ro/Institutii-externe-de-evaluare-a-creditului-(ECAI)-recunoscute-de-BNR-

3389.aspx 

Valorile expunerilor și valorile expunerilor rezultate după aplicarea tehnicilor de diminuare a riscului de credit, 

asociate fiecărui nivel de calitate a creditului în parte. 

ECAI luat în calcul doar pentru expunerile față de, sau garantate de, către instituții de credit (u.m. RON): 

Valoarea expunerii 434 586 043,90 

Valoarea expunerii ponderate la risc înainte de aplicarea factorului de spijinire a IMMurilor 165 205 788,11 

Valoarea expunerii ponderate la risc după aplicarea factorului de sprijinire a IMMurilor 165 067 827,72 

din care:  

Cu o evaluare a creditului efectuată de o instituție externă de evaluarea a 

creditului desemnată 

164 758 393,00 

Cu o evaluare a creditului derivată din administrația centrală 309 435,00 

Cap. IV :: 19 | Titluri de capital neincluse în portofoliul de tranzacționare 

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 I pentru portofoliul de 

tranzacţionare. 

Fiindcă nivelul riscului asociat acțiunilor (participațiilor) este foarte scăzut, acesta nu are un impact relevant asupra 

cerințelor de capital mai sus menționate. 

Cap. IV :: 20 | Expunerea la poziții din securitizare 

Strategia de afaceri a Băncii definește parametrii în care se încadrează riscurile pe care Banca și le asumă în decursul 

unui exercițiu financiar (actualizarea parametrizării apetitului la risc are loc cu o frecvență anuală). Deoarece 

obiectivul Grupului Intesa Sanpaolo este de a crea valoare prin intermediul unei propuneri de afaceri partenerilor 

(de ex. clienți, furnizori, colaboratori, etc.) de tip câștig- câștig (eng. win-win situation), precum și datorită dimensiunii 

Băncii din România, procesul de securitizare al activelor nu se încadrează în strategia de afaceri prin care Banca își 

propune dezvoltarea de relații de afaceri directe și nemijlocite cu partenerii. Astfel, Banca, nu este expusă la 

eventuale riscuri care izvorăsc din poziții securitizate.

http://bnr.ro/Institutii-externe-de-evaluare-a-creditului-(ECAI)-recunoscute-de-BNR-3389.aspx
http://bnr.ro/Institutii-externe-de-evaluare-a-creditului-(ECAI)-recunoscute-de-BNR-3389.aspx
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Cap. V Fonduri proprii & cerințe de capital 

Cap. V :: 1 | Fonduri proprii 

Începând cu ianuarie 2014 sistemul bancar românesc aplică normele Basel III, reglementate prin Regulamentul U .E. 

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 indeplinească pentru a fi incluse în Fondurile Proprii de Nivel I de Bază, 

Suplimentar sau Fondurile Proprii de Nivel II. Reconcilierea elementelor fondurilor proprii cu situația poziției 

financiare la 31 decembrie 2017: 

Situația poziției financiare RON, mil. 

Rezerve de numerar  525 808 

Credite & avansuri acordate băncilor 160 504 

Credite & avansuri acordate clienților 2 934 048 

Active financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere 504 

Derivate 5 509 

Titluri de valoare disponibile spre vânzare 690 329 

Imobilizari necorporale  18 002 

Imobilizări corporale 86 069 

Investiții imobiliare 9 381 

Creanțe privind impozitul amânat 15 912 

Alte active 28 589 

Total active 4 474 655 

  
Datorii & capitaluri proprii RON, mil. 

Depozite la bănci 764 876 

Depozite de la clienți 3 128 835 

Provizioane 16 325 

Derivate 2 729 

Alte datorii 35 911 

Capitaluri proprii 525 979 

Total 4 474 655 
  
Fonduri proprii RON, mil. 

Capital & prime de emisiune 1 178.44 

Rezultatul reportat -694.43 

Alte elemente ale rezultatului global acumulate (și alte rezerve)  27.32 

Fonduri pentru riscuri bancare generale 10.16 

Instrumente de fonduri proprii de nivel 1 în care instituția nu deține o investiție semnificativă (1.67) 

Fonduri proprii de nivel 1 de baza înainte de aplicarea filtrelor prudențiale 519.82 

Imobilizări necorporale -15.12 

Creanțe priv. impoz. amânat bazează pe profitabil. Viitoare, nu decurg din dif. temp. (4.77) 

Alte ajustări tranzitorii -8.47 

Fonduri proprii de nivel 1 de bază 491.19 
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Instrumentele de capital se califică drept instrumente de fonduri proprii de nivel I 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 legislației 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 I 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 către deținatorii lor, iar instituția nu face altfel obiectul unei obligații 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 II dacă 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 initiala de cel putin cinci ani; 

 dispozițiile care reglementează împrumuturile subordonate nu includ niciun stimulent pentru ca valoarea 

principalului acestora sa fie rambursată sau, după caz, restituită de către instituție înainte de scadență; 

 împrumuturile subordonate pot fi recunoscute în categoria elementelor fonduri proprii de nivel II dacă în opinia 

Băncii Naționale a României îndeplinesc condițiile de eligibilitate enumerate mai sus. 

***Intesa Sanpaolo Romania nu deține instrumente de fonduri proprii de nivel I suplimentar. 

La data de 31 decembrie 2017, Banca a înregistrat filtre prudențiale în valoare de 8.330.470 lei. 
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Cap. V :: 2 | Cerințe de capital 

In vederea publicării informațiilor semnificative privind rezultatele financiare și operaționale, conform art. 67 lit. f) a 

regulamentului B.N.R. nr. 5 / 2013, Banca detaliază aceste informații prin intermediul Raportului Anual. 

Pentru determinarea fondurilor proprii și a cerințelor de fonduri proprii, Banca utilizează abordarea standard 

aplicând Regulamentul U.E. 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 

nr. 5 / 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit emis de Banca Națională a României. 

Cerinţele de capital stabilite pentru B.C. INTESA SANPAOLO ROMÂNIA S.A. la data de 31 decembrie 2017 sunt 

următoarele: 

 

Etichetă mil. RON 

Fonduri proprii de nivel I 491,19 

Fonduri proprii de nivel II 0,00 

TOTAL FONDURI PROPRII 491,19 

Cerinţe de capital pentru riscul de credit 203,01 

Cerinţe de capital pentru riscul operaţional 24,91 

Risc de poziţie, riscul valutar şi riscul de marfă 0 

TOTAL CERINŢE DE CAPITAL 227,92 

  
 

Rata fondurilor proprii nivel I de bază 17,24% 

Rata fondurilor proprii de nivel I  17,24% 

Rata fondurilor proprii totale 17,24% 

 

 

Cerințe de capital intern 

În vederea evaluării adecvării capitalului intern, Banca a evaluat următoarele categorii de riscuri: (1) riscul de 

dobândă, (2) riscul derivat din portofoliul de titluri de stat disponibil spre vânzare, (3) riscul strategic, (4) riscul aferent 

activelor fixe, (5) riscul aferent portofoliului de acțiuni/participații deținute, (6) riscul de concentrare al portofoliului 

de credit, (7) riscul aferent creditelor în valută straină, (8) riscul rezidual și (9) riscul aferent activelor reposedate. 

Capitalul intern determinat al acestor riscuri, în baza modelelor de Grup sau locale, sunt însumate și comparate cu 

valoarea Resurselor Financiare Disponibile. Astfel, rezultă o acoperire a cerințelor de capital intern de 140%. 
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12/31/2017 9/30/2017 12/31/2017

Riscul de credit (excluzand CCR) 2537.59 2,459.61 203.01

Din care abordarea standardizata 2536.78 2459.01 202.95

On balance sheet exposures subject to credit risk

Off balance sheet exposures subject to credit risk

Amount to be deducted from Credit Risk total 

weighting factor 250%

Din care abordarea IRB (FIRB) de baza

Din care abordarea IRB (AIRB) avansata

Din care titluri de capital din abordarea IRB conform 

abordării simple ponderate la risc sau AMI

CCR

Din care metoda marcării la piață

Din care metoda expuneri inițiale

Din care metoda standardizată

Din care metoda modelului intern (MMI)

Din care valoarea expunerii la risc pentru contribuții la 

fondul de garantare al CPC

Din care ajustarea evaluării creditului (CVA) 0.81 0.60 0.07

Risc de decontare

Expunerile din securitizare în portofoliul bancar (după 

plafon)

Din care abordare IRB

Din care metoda formulei reglementate a IRB (SFA)

Din care abordarea bazată pe evaluări interne (IAA)

Din care abordarea standardizată

Risc de piață

Din care abordarea standardizată

Din care AMI

Expuneri mari

Risc operațional 311.36 345.14 24.91

Din care abordarea de bază

Din care abordarea standardizată

Din care abordarea avansată de evaluare

Valori sub pragurile pentru deducere (care sunt 

supuse unei ponderi de risc de 250 %)

Ajustare pentru pragul minim

Total 2,848.95 2,804.75 227.92

RWA

Cerinte 

minime de 

capital
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EU CRR 3                RON, mil 

  
a b c d e  f g h i j k l m 

  
Clase de expuneri 

Pondere de risc Total Nu beneficiază de rating 

  0% 2% 4% 10% 20% 35% 50% 70% 75% 100% 150% Altele 
  

1 Administrații centrale sau bănci 

centrale 
0                       0 0 

2 Administrații regionale sau autorități 

locale 
        12,39               12,39 12,39 

3 Entități din sectorul public                         0 0 

4 Bănci multilaterale de dezvoltare                         0 0 

5 Organizații internaționale                         0 0 

6 Instituții         34,68   130,39           165,07 0,31 

7 Societăți                   1 444,13     1 444,13 1 444,13 

8 Retail                 534,53       534,53 534,53 

9 
Expuneri garantate cu ipoteci asupra 

bunurilor imobile 

          198,33             198,33 198,33 

10 Expuneri în stare de nerambursare                   57,27 7,11   64,39 64,39 

11 Elemente asociate unui risc extrem de 

ridicat 
                  0,11     0,11 0,11 

12 Expuneri provenind din titluri de 

capital 
                  0,50     0,50 0,50 

13 Alte expuneri         0,44         116,82   0,02 117,30 117,30 

14 Total 0 0 0 0 47,51   130,39 0 534,53 1 560,95 0 0,36 2 536,73 2 359,58 
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EU CRR 1A                RON, mil. 

    Valori contabile brute pentru: 

Ajustari 

specifice 

pentru riscul 

de credit 

Ajustari 

generale 

pentru riscul 

de credit 

Eliminari 

cumulate 

din bilant 

Cheltuieli 

aferente 

ajustarilor 

pentru 

riscul dce 

credit pe 

parcursul 

perioadei 

Valori nete 

    
Expuneri in stare 

de nerambursare 

Expuneri care nu se afla 

in stare de nerambursare 
    (a+b-c-d) 

16 Administrații centrale sau bănci centrale   1 205,66   0,79     1 204,87 

17 Administrații regionale sau autorități locale   71,64   0,74     70,91 

18 Entități din sectorul public            0 

19 Bănci multilaterale de dezvoltare            0 

20 Organizații internaționale            0 

21 Instituții   462,20   0     462,20 

22 Societăți   2 041,61   29,40     2 012,21 

23 din care: IMM   1 086,01   12,91     1 073,09 

24 Retail   1 154,76    13,82     1 140,94 

25 din care: IMM   663,32   11,00     652,32 

26 Expuneri garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile   597,04   6,56     590,49 

27 din care: IMM   86,99   3,92     83,07 

28 Expuneri în stare de nerambursare 201,83 0 136,91 0     64,91 

29 Elemente asociate unui risc extrem de ridicat   0,11   0,001     0,11 

30 Obligațiuni garantate (covered bonds)   0   0     0 

31 
Creanțe asupra instituțiilor și societăților cu o evaluare de 

credit pe termen scurt 
  0   0     0 

32 Creanțe sub formă de OPC   0   0     0 

33 Expuneri provenind din titluri de capital   0,50   0     0,50 

34 Alte elemente   190,48    2,92     187,57 

35 Total abordare standard 201,83 5 724,01 136,91 54,22 0    0 5 734,71 

36 Total 201,83 5 724,01 136,91 54,22 0    0 5 734,71 

37 din care: credite 200,84 3 751,74 136,55 49,94     3 766,09 

38 din care: titluri   688,66         688,66 

39 din care: elemente extrabilantiere 0,99 1 283,62 0,37 4,28     1 279,96 
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EU OV 1           RON, mil. 

   RWAs 

 1 Risc de credit (exclusiv CCR) 2 536,78 

Art. 438(c)(d) 2 Din care abordarea standard 2 536,78 
  

Expuneri bilanțiere din risc de credit 2 117,90 
  

Expuneri extrabilanțiere din risc de credit 410,02 
  

Deduceri din risc de credit factor de ponderare total 250% 8,87 

Art. 438(c)(d) 3 Din care abordarea de bază IRB (FIRB) 
 

Art. 438(c)(d) 4 Din care abordarea avanzată IRB (AIRB) 
 

Art. 438(d) 5 Din care, sub abordarea de pondarerare simplă a riscului capital IRB sau 

IMA 

 

Art. 107 6 CCR 
 

Art. 438(c)(d) 7 Din care marcarea la piață 0 

Art. 438(c)(d) 8 Din care expunerea inițială N/A 

Art. 438(c)(d) 9 Din care abordarea standard 
 

 
10 Din care abordarea metodei interne (IMM) 

 

Art. 438(c)(d) 11 Din care expunerea la risc pentru contribuțiile fondului CCP 0,82 

Art. 438(c)(d) 12 Din care CVA 0,82 

Art. 438(e) 13 Risc de decontare 
 

Art. 449(o)(i) 14 Expuneri din securititzare in banking book 
 

 
15 Din care abordarea IRB  

 

 
16 Din care abordarea formulei de supraveghere IRB (SFA) 

 

 
17 Din care abordarea internă (IAA) 

 

 
18 Din care abordarea standard 

 

Art. 438 (e) 19 Risc de piață 
 

 
20 Din care abordarea standard 

 

 
21 Din care IMA 

 

Art. 438(e) 22 Expuneri mari 
 

Art. 438(f) 23 Risc operațional  311,35 
 

24 Din care abordarea indicatorului standard 
 

 
25 Din care abordarea standard 

 

 
26 Din care abordarea măsurătorii avansate 

 

Art. 437(2), Art. 48 & 

Art. 60 

27 Sume sub pragul de deducere (sub impactul ponderării la risc de 250%) 
 

Art. 500 28 Ajustarea pragului de jos 
 

 
29 Total 2 848,95 
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EU CCR 1           RON, mil. 

    a b c d e f g 

    

Noțional 

Cost de 

înlocuire 

/valoarea de 

piață 

Expunere 

potențială 

viitoare 

EEPE Multiplicator 
EAD post 

CRM 
RWAs 

1 Marcarea la piață   13,43 4,95     18,38 8,84 

2 Expunere inițială  N/A         N/A N/A 

3 Abordarea standard   N/A     N/A N/A N/A 

4 IMM (pt derivative SFTs)       Calculated  Calculated  Calculated  Calculated  

5 
Din care operațiuni de 

finanțare securitizată 
      

    

    

6 

Din care derivative & 

tranzacții cu decontare 

pe termen lung 

      
    

    

7 

Din care cu suma netă 

provenită din total 

produse 

      N/A  

8 
Colateral financiar – 

metoda simplă (pt. SFTs) 
          N/A  

9 

Colateral financiare – 

metoda exhaustivă (pt. 

SFTs) 

            

10 VaR pt. SFTs           N/A  

11 Total              8 841 411 
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Cap. VI 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 2017, acest indicator a fost de 8.96%. Limita internă 

pentru acest indicator este de 5%. 

Banca definește în cadrul procesului intern de monitorizare a riscurilor limite în vederea activării semnalelor de 

alarmă pentru demararea analizelor, 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, vanzarea portofoliului de credite sau creșterea nivelului fondurilor proprii de nivel 1, etc.. 

Tabelul LRSum: Rezumatul reconcilierii activelor contabile și a expunerilor pentru calcularea indicatorului 

efectului de levier 

  

Suma 

aplicabilă 

1 Total active conform situațiilor financiare publicate 

4 474 647 

383 

2 

Ajustarea pentru entitățile consolidate în scop contabil, dar care nu intră în sfera 

consolidării reglementare  

3 

[Ajustarea pentru activele fiduciare recunoscute în bilanț în conformitate cu cadrul 

contabil aplicabil, dar excluse din indicatorul de măsurare a expunerii totale pentru 

calcularea indicatorului efectului de levier, în conformitate cu articolul 429 alineatul (13) 

din Regulamentul (UE) nr. 575/2013]  
4 Ajustări pentru instrumentele financiare derivate  12 875 014 

5 

Ajustare pentru tranzacțiile de finanțare prin titluri („securities financing transactions-

SFT”)  

6 

Ajustare pentru elementele extrabilanțiere (și anume conversia expunerilor 

extrabilanțiere în sume de credit echivalente) 

1 026 088 

347 

EU-

6a 

[Ajustarea pentru expunerile intragrup excluse din indicatorul de măsurare a expunerii 

totale pentru calcularea indicatorului efectului de levier, în conformitate cu articolul 429 

alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013]  

EU-

6b 

[Ajustarea pentru expunerile excluse din indicatorul de măsurare a expunerii totale 

pentru calcularea indicatorului efectului de levier, în conformitate cu articolul 429 

alineatul (14) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013]  

7 Alte ajustări - 32 774 278 

8 

Indicatorul de măsurare a expunerii totale pentru calcularea indicatorului efectului 

de levier 

5 480 836 

466 

 

Tabelul LRCom: Prezentarea informațiilor comune cu privire la indicatorul efectului de levier 

RON, mil 

Expuneri pentru calcularea 

indicatorului efectului de levier 

conform Regulamentului CRR 

Expuneri bilanțiere (cu excepția instrumentelor financiare derivate și a SFT) 

1 
Elemente bilanțiere (cu excepția instrumentelor financiare derivate, a SFT și a 

activelor fiduciare, dar incluzând garanțiile reale). 
4 474,09 

2 (Valoarea activelor deduse în momentul stabilirii fondurilor proprii de nivel 1) - 32,77 
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3 
Total expuneri bilanțiere (cu excepția instrumentelor financiare derivate, a 

SFT și a activelor fiduciare) (suma liniilor 1 și 2) 
4 436,36 

   

Expuneri la instrumente financiare derivate 

4 
Costul de înlocuire a tuturor tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate (și 

anume fără marja de variație în numerar eligibilă) 
5,51 

5 

Sume suplimentare pentru expunerea potențială viitoare (Potential Future 

Exposure – „PFE”) aferente tuturor tranzacțiilor cu instrumente financiare 

derivate (metoda marcării la piață) 

12,88 

EU5a Expunerea stabilită în conformitate cu metoda expunerii inițiale  

6 

Valoarea brută a garanțiilor reale constituite pentru instrumentele financiare 

derivate în cazul în care au fost deduse din activele bilanțului, în conformitate cu 

cadrul contabil aplicabil 

 

7 
(Deducerea creanțelor înregistrate ca active pentru marja de variație în numerar 

constituită pentru tranzacțiile cu instrumente financiare derivate) 
 

8 
(Componenta CPC exceptată a expunerilor pentru tranzacțiile compensate de 

client) 
 

9 
Valoarea noțională efectivă ajustată a instrumentelor financiare derivate de 

credit subscrise 
 

10 
(Compensările valorilor noționale efective ajustate și deduceri suplimentare 

pentru instrumentele financiare derivate de credit subscrise) 
 

11 Total expuneri la instrumente financiare derivate (suma liniilor 4 – 10) 18,38 

Expuneri la SFT 

12 
Active SFT brute (fără recunoașterea compensării), după ajustarea tranzacțiilor 

contabile de vânzare 
  

13 
(Valori compensate ale sumelor de încasat și de plătit în numerar ale activelor 

SFT brute) 
 

14 Expunerea la riscul de credit al contrapărții aferentă activelor SFT  

EU14a 

Derogare pentru SFT: Expunerea la riscul de credit al contrapărții în conformitate 

cu articolul 429b alineatul (4) și cu articolul 222 din Regulamentul (UE) 

nr. 575/2013 

 

15 Expunerile la tranzacțiile instituției în calitate de agent  

EU15a (Componenta CPC exceptată a expunerilor la SFT compensate de client)  

16 
Total expuneri la tranzacțiile de finanțare prin titluri (suma 

liniilor 12 – 15a) 
  

Alte expuneri extrabilanțiere 

17 Expuneri extrabilanțiere exprimate în valoarea noțională brută 1 284,61 

18 (Ajustări pentru conversia în sume de credit echivalente) - 258,52 

19 Alte expuneri extrabilanțiere (suma liniilor 17 și 18) 1 026,09 

Expuneri exceptate în conformitate cu articolul 429 alineatele (7) și (14) din Regulamentul (UE) 

nr. 575/2013 (bilanțiere și extrabilanțiere) 

EU19a 

[Expuneri intragrup (nivel individual) exceptate în conformitate cu articolul 429 

alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (bilanțiere și extrabilanțiere)]   

EU19b 
[Expuneri exceptate în conformitate cu articolul 429 alineatul (14) din 

Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (bilanțiere și extrabilanțiere)] 
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Fonduri proprii și indicatorul de măsurare a expunerii totale 

20 Fonduri proprii de nivel 1 491,19 

21 
Indicatorul de măsurare a expunerii totale pentru calcularea indicatorului 

efectului de levier (suma liniilor 3, 11, 16, 19, UE-19a și UE-19b) 
5 480,84 

Indicatorul efectului de levier 

22 Indicatorul efectului de levier 8,96% 

Decizia privind dispozițiile tranzitorii și cuantumul elementelor fiduciare derecunoscute 

EU-23 
Decizia privind dispozițiile tranzitorii în scopul definirii indicatorului de măsurare 

a capitalului 
  

EU-24 
Cuantumul elementelor fiduciare derecunoscute, în conformitate cu 

articolul 429 alineatul (11) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 
  

 

Tabelul LRSpl: Defalcarea expunerilor bilanțiere (cu excepția instrumentelor financiare derivate, a SFT și a expunerilor 

exceptate) 

  

Expuneri pentru calcularea 

indicatorului efectului de levier 

conform Regulamentului CRR 

EU-1 

Totalul expunerilor bilanțiere (cu excepția instrumentelor financiare derivate, a SFT 

și a expunerilor exceptate), din care: 4 436,36 

EU-2 Expuneri aferente portofoliului de tranzacționare  

EU-3 Expuneri aferente portofoliului bancar, din care: 4 436,36 

EU-4 Obligațiuni garantate  

EU-5 Expuneri considerate ca fiind suverane 1 159,03 

EU-6 

Expuneri față de administrații regionale, bănci de dezvoltare multilaterală, 

organizații internaționale și entități din sectorul public, care nu sunt tratate ca 

entități suverane  52,97 

EU-7 Instituții 158,22 

EU-8 Expuneri garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile 582,16 

EU-9 Expuneri de tip retail 979,02 

EU-10 Societăți 1 252,49 

EU-11 Expuneri în stare de nerambursare 64,29 

EU-12 

Alte expuneri (de exemplu, titluri de capital, securitizări și alte active care nu 

corespund unor obligații de credit); 188,18 
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Anexa 1 | Tabel indice de publicare 

Cerință legislativă   | Referință document 

art. 431     Cap. I :: 1 | Sfera de aplicare 

art. 432     Cap. I :: 3 | Informații considerate ca fiind proprietare sau confidențiale 

art. 433     Cap. I :: 4 | Frecvența de publicare 

art. 434     Cap. I :: 5 | Mijloace de comunicare 

art. 435, al. 1 (a), (b), (c)   Cap. II Cadrul de administrare 

     Cap. IV :: 2 | Obiective și politici cu privire la administrarea riscurilor 

art. 435, al. 1 (e)    Anexa 2 

art. 435, al. 1 (f)    Anexa 3 

art. 435, al. 2 (a)    Cap. II :: 1 | Modelul organizațional 

art. 435, al. 2 (b), (c)   Cap. III Politica de remunerare, recrutare și privind diversitatea 

art. 435, al. 2 (d)    Cap. II :: 1 | Modelul organizațional 

art. 435, al. 2 (f)    Cap. IV :: 3 | Fluxul de informații privind riscurile [...] 

art. 436     Cap. I :: 2 | Domeniul de aplicare 

art. 437     Cap. V :: 1 | Fonduri proprii 

art. 438     Cap. V :: 2 | Cerințe de capital 

art. 439     Cap. IV :: 4 | Riscul de credit 

art 440     Cap. IV :: 17 | Amortizoare de capital 

art. 441     nu se aplică 

art. 442     Cap. IV :: 4 | Riscul de credit 

art. 443     Cap. I :: 6 | Active negrevate de sarcini 

art. 444     Cap. IV :: 18 | Utilizarea ECAI 

art. 445  Cap. IV :: 5 | Riscul de piață 

art. 446  Cap. IV :: 7 | Riscul operațional 

art. 447 Cap. IV :: 19 | Titluri de capital neincluse în portofoliul de tranzacționare 

art. 448 Cap. IV :: 6 | Riscul de lichiditate 

art. 449     Cap. IV :: 20 | Expunerea la poziții din securitizare 

art. 450     Cap. III Politica de remunerare, recrutare și privind diversitatea 

art. 451     Cap. VI :: Efectul de levier 
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Anexa 2 | Declarația privind gradul de adecvare a cadrului de gestionare a riscurilor 

 

 

Declarația organului de conducere cu privire la 

gradul de adecvare a cadrului de gestionare a riscurilor în 

Intesa Sanpaolo Bank Romania 

 

 

Prin prezenta, organul de conducere al Intesa Sanpaolo Bank Romania garantează adecvarea sistemelor existente, 

folosite pentru gestionarea a riscurilor în activitatea pe care Intesa Sanpaolo Bank Romania o desfășoară. Sistemele 

existente de gestionare a riscurilor sunt adecvate la profilul de risc și strategia adoptată de Intesa Sanpaolo Bank 

Romania. 

Organul de conducere, garantează conformitatea calibrării sistemelor de gestionare a riscurilor cu legislația în 

vigoare, (i.e. Regulamentul B.N.R. nr. 5 / 2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit și Regulamentul 

nr. 575 / 2013 al Parlamentului European și Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru 

instituțiile de credit și firmele de investiții, art. 435, aliniatul 1, lit. e)). 

 

 

 

 

Director General Adjunct (Sef Divizie Corporate & SME)  Director General Adjunct (Chief Financial Officer) 

Florin Șandor       Stefano Borsari 
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Anexa 3 | Declarația privind cadrul de gestionare al riscurilor 
 

Cadrul de gestionare al apetitului la risc în 

Intesa Sanpaolo Bank Romania 

 

Gestionarea activităţii Intesa Sanpaolo Bank Romania are ca scop execuţia strategiei de afaceri. Calibrarea strategiei 

de afaceri a Intesa Sanpaolo Bank Romania se realizează în parametrii stabiliţi în urma procesului prin care se 

determină apetitul la risc al Intesa Sanpaolo Bank Romania. Cadrul general al apetitului la risc este calibrat cu o 

frecvenţă anuală şi are în vedere stabilirea de limite maxime de toleranţă la risc. Aceste limite de toleranţă la risc 

sunt stabilite în funcţie de mediul economico-social în care Intesa Sanpaolo Bank Romania îşi desfaşoară activitatea 

precum şi gradul în care obiectivele au fost îndeplinite în trecut, cu scopul atingerii obiectivelor stabilite prin 

strategia de afaceri. 

Toate deciziile, fie operative, fie strategice, cu impact în desfăşurarea activităţii Intesa Sanpaolo Romania, necesare 

la nivelul tuturor structurilor se subordonează limitei de toleranţă la risc stabilite în cadrul general al apetitului la 

risc în condiţiile asigurării continuităţii activităţii. 

Pentru asigurarea continuităţii afacerii, limitele de toleranţă la risc stabilite în cadrul apetitului la risc sunt comunicate 

tuturor structurilor operative (relevante) şi transpuse în multiple sisteme utilizate în desfăşurarea activităţii, astfel 

încat se asigură monitorizarea permanentă a expunerilor pe diferite sectoare de activitate, zone geografice, tipuri 

de produse utilizate, contrapartide, rezidenţă, valute expuneri, bonitate. 

Indicatorii cheie care redau modalitatea de gestionare a riscurilor la data de 31 decembrie 2017 sunt după cum 

urmează: 

 

Adecvarea capitalului (conf. cu Regulamentul BNR nr. 5/2013) 

Capital propriu de rang I 491 194 545 lei 

Valoarea totală a expunerilor ponderate la risc 2 848 949 071 lei 

Total capital (indice) 17,24% 

Efect de levier 8,96% 

 

Lichiditate 

Indicatorul de lichiditate cu maturitate la 30 zile 109,67% 

Indicatorul de acoperire al necesarului de lichiditate 271,00% 

 

 

 

 

 

 

 

Director General Adjunct (Sef Divizie Corporate & SME)  Director General Adjunct (Chief Financial Officer) 

Florin Șandor       Stefano Borsari 


