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Declarație
director general
Dragi prieteni,

și sistemele au fost regândite și așezate
pentru a servi noii misiuni a Băncii, un an
în care clienții celor două bănci au devenit
clienții unei singure bănci, fiind totodată
anul în care brand-ul Patria, cu noua
poziționare, a fost lansat în piață pentru a
deservi, prin toate componentele lui, toți
românii.

Am deosebita plăcere să vă prezint primul
Raport de Responsabilitate Socială
Corporativă al Grupului Patria Bank.

Bogdan Merfea
Director General Patria Bank

Sub sloganul “Pentru o Patrie sustenabilă,
pentru toți românii” raportul nostru redă
primii pași pe care am început să îi facem
din luna mai 2017 până la finalul anului.
Este începutul unui nou capitol din istoria
Patria Bank SA, după fuziunea cu Banca
Comercială Carpatica SA, un an al așezării
organizației pe o traiectorie nouă, de
creștere. Alături de informaţiile generale
despre Bancă, împreună cu echipa de
management a Patria Bank SA și membrii
echipei de sustentabilitate, pentru anul
2017, am setat temele principale pe care
le vom detalia în acest prim raport și pe
care ne dorim să le urmărim în evoluție
în anii următori, ani în care ne propunem
să implicăm mai activ în acest proces și
părțile interesate. Acest raport este realizat
în baza unui studiu intern şi urmăreşte
principalele aspecte ce descriu o Bancă și
un Grup mai sustenabile, mai responsabile
și mai transparente. Am setat astfel, bazele
pentru pentru o raportare mai complexă
în viitor.

Tot în 2017, printre obiectivele noastre
s-au regăsit şi implicarea în proiecte
de sustenabilitate şi voluntariat, prin
susţinerea de proiecte culturale,
educaţionale şi de promovare a valorilor
şi tradiţiilor româneşti precum și
implementarea de acţiuni de comunicare
internă, în măsură să determine
consolidarea echipei Patria Bank şi
crearea unei culturi organizaţionale
bazată pe respect, implicare şi dezvoltare
sustenabilă.
Privind înapoi la cum a fost 2017 pot
spune că nu a fost un an ușor, însă sunt
mândru de toți și de fiecare coleg din
echipa Patria și îi felicit pentru contribuția
lor. Pentru că suntem o echipă inimoasă
şi implicată și că împreună am început
să construim un business sustenabil şi
responsabil pentru România.

Pentru Patria Bank SA, anul 2017 a fost
unul intens, momentul în care Patria
Bank SA a devenit o Bancă mai mare şi
mai puternică prin fuziunea cu Banca
Comercială Carpatica SA, un an cheie în
care organizația s-a consolidat, oamenii
Patria au trecut prin schimbări importante
și s-au adaptat la noul context. Procesele
PATRIA - RAPORT DE SUSTENABILITATE 2017
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Introducere
În cadrul Grupului Patria Bank, în toate aspectele activității
noastre promovăm și susținem un comportament
sustenabil, responsabil și transparent, conform brand-ului
și valorilor care ne definesc. Urmărim în mod continuu și
constant obținerea unui grad de satisfacție ridicat pentru
toți actorii, ținând cont de piața în care operăm, conform
principiului celor 4C – Companie, Clienți, Comunitate,
Context, astfel:

Companie
Clienți
Comunitate
Context

Compania.

Includem aici managementul, acționarii, strategia băncii
și partenerii instituționali. Pentru Bancă, o dezvoltare și o
creștere solidă și sustenabilă sunt prioritare, motiv pentru
care modalitatea în care managementul este implicat în
toți cei 4C, informarea transparentă asigurată acționarilor,
responsabilitatea cu care cooperăm cu partenerii
instituționali și autoritățile sunt foarte importante pentru
noi. Atenta monitorizare a activității, a performanței și a
rezultatelor obținute reprezintă o preocupare continuă a
managementului băncii.

Clienții.

Includem aici clienții si partenerii cu care colaborăm. Fie
că vorbim de clienții băncii (persoane fizice și juridice)
sau partenerii comerciali, o preocupare constantă pentru
Bancă este dezvoltarea unor relații de colaborare optime și
deservirea la standarde de calitate superioară.

Contextul.

Ne dorim să avem o reală apropiere faţă de
comunitate pentru că suntem conștienți
de importanța dezvoltării acesteia,
în măsură să creeze beneficii pentru
economia locală și implicit pentru Bancă.
Suntem preocupați și ne implicăm în
proiecte educaționale, culturale și sportive
și credem că România se va putea dezvolta
și va crește dacă vom fi cu toții preocupați
de educație și dezvotare personală și
profesională, dacă vom respecta trecutul
și valorile culturale românești și dacă vom
avea o viață activă și dinamică. Adeptă a
performanţelor în orice domeniu, Banca
încearcă să-şi pună amprenta asupra
comunităţilor în care activează, prin
angajament financiar sau pur și simplu
prin implicarea angajaților și partenerilor
în proiecte în măsură să creeze plus
valoare pentru comunitate și să ajute în
mod util și practic. Dezvoltăm proiecte în
orice mediu și acordăm o atenție deosebită
mediului rural și urban mic, micilor
comunități pe care dorim nu doar să le
deservim cu produse financiare, ci, în
același timp, să le ajutăm să crească.

Includem aici tot ce înseamnă preocuparea
pentru mediul înconjurător și piața în care
activăm. Respectăm mediul înconjurator
și încercăm să aducem o atingere cât mai
mică acestuia prin respectarea normelor
aplicabile și, mai mult, prin acțiuni de
conștientizare la nivelul angajaților în
direcția unei utilizări responsabile a
resurselor.
În ceea ce privește piața în care activăm,
dezvoltăm o relație de colaborare
deschisă, bazată pe principii etice și de
deontologie profesională, fiind conștienți
că o bună colaborare între toți cei care
activăm în piața financiar bancară (mai
presus de competiția în care ne aflăm)
duce la dezvoltarea pieței și la o mai
bună deservire a clienților. În acest sens
ne implicăm în asociațiile bancare și
proiectele realizate la nivel de industrie.

Comunitatea.
Comunitatea internă, angajații Patria Bank, sunt foarte
importanți pentru noi, filozofia de resurse umane fiind
parte integrantă a filozofiei managementului. Inclusă în
cultura organizaţională, această filozofie se traduce prin
atitudinea managementului faţă de identificarea nevoilor de
formare şi de modul de rezolvare a acestora.
În sensul acesta, implementăm în mod constant programe
de pregătire și de perfecționare, investim în tehnologie și
în soluții financiare în măsură să simplifice modalitatea
de interacțiune, promovăm un comportament etic și
responsabil în rândul angajaților și ne alegem partenerii
comerciali în mod responsabil.
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COMPANIA
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Capitolul I

Despre noi

Compania
Patria Bank este o bancă românească populară care oferă produse și servicii
tuturor românilor prin cele patru divizii specializate: Persoane Fizice, Afaceri
Mici (microîntreprinderi), IMM și Afaceri Agro.

Patria Bank S.A. este rezultatul fuziunii prin
absorbţie dintre: fosta Bancă Comercială
Carpatica S.A., în calitate de entitate absorbantă,
şi fosta Patria Bank S.A., în calitate de entitate
absorbită, proces care s-a implementat la data
de 01 mai 2017. O dată cu implementarea
fuziunii, societatea absorbantă, Banca
Comercială Carpatica S.A., şi-a schimbat
denumirea în Patria Bank S.A.
Fosta Bancă Comercială Carpatica SA (banca
absorbantă) a fost înfiinţată în anul 1999 la
Sibiu, fiind autorizată ca instituţie de credit
pentru desfăşurarea de activităţi bancare pe
teritoriul României, conform OUG nr. 99/2006
privind instituţiile de credit şi adecvarea
capitalului, fiind listată la Bursa de Valori
Bucureşti - Categoria Premium.
Fosta Patria Bank SA (banca absorbită) a
fost înfiinţată în anul 1993 la Târgu Mureș
sub numele de Banca de Credit şi Dezvoltare
Romexterra. În septembrie 2006, MKB Bank
Zrt. Ungaria (filiala a Bayerische Landesbank) a
achiziţionat pachetul majoritar de 55,36% din
capitalul social, iar din 2007 până în 2014 MKB
Bank Zrt. şi-a majorat participaţia astfel încât,
la 29 aprilie 2014, aceasta deţinea 98,41% din
capitalul social. Banca a fost redenumită iniţial
MKB Romexterra şi apoi Nextebank SA. La data
de 30 aprilie 2014, EEAF Financial Services B.V.
a devenit noul acţionar majoritar al Nextebank
S.A., prin achiziţia pachetului majoritar al MKB
Bank Zrt., iar în cursul anului 2016 schimbă
numele băncii din Nextebank SA în Patria
Bank SA. Tot în anul 2016, fosta Patria Bank SA
achiziţionează un pachet majoritar de 64,16%
din capitalul social al fostei Bănci Comerciale
Carpatica SA, iar în urma fuziunii cu aceasta,
fosta Patria Bank SA se dizolvă fără lichidare.
Ca efect al fuziunii dintre cele două bănci,
la data de 31.12.2017 Patria Bank SA este
deţinută în proporţie de 76,2058% de către
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EEAF FINANCIAL SERVICES BV
(“EEAF”), o societate cu răspundere
limitată înregistrată în conformitate
cu legislaţia olandeză, cu sediul
în Prins Bernhardplein 200, 1097
JB Amsterdam, Olanda. EEAF
FINANCIAL SERVICES BV este
deţinut 100% de către fondul de
investiţii EMERGING EUROPE
ACCESSION FUND COOPERATIEF
U.A., cooperativă cu excluderea
răspunderii, înfiinţată în conformitate
cu cadrul juridic din Olanda, cu
sediul în Prins Bernhardplein 200,
1097 JB Amsterdam, Olanda. EEAF
este al treilea fond de private equity
al cărui consultant investiţional este
Axxess Capital Partners şi reuneşte ca
investitori semnificativi importante
instituţii financiare internaţionale
(BERD, FEI, BSTD, DEG). După
fuziune banca rămâne listată la Bursa
de Valori București iar simbolul
acțiunilor se schimbă în PBK. Faptul
că banca este listată la bursă impune
criterii mai ridicate de transparență în
comparație cu companiile nelistate.
Patria Bank SA îşi desfăşoară
activitatea doar pe teritoriul
României. Sediul social al Băncii
este situat în Bucureşti, strada Ion
Brezoianu Actor, nr. 31, etajul 1, 2 şi
mansardă, sector 1, iar cel real este în
Bucuresti, Şoseaua Pipera, nr. 42, etaj
7, 8 şi 10, sector 2.

Patria Bank a fost înființată ca rezultat al unei integrări de succes
a trei instituții financiare, pe parcursul a trei ani (2015 -2017)

#1

#2

Achiziția de către EEAF a 98%
din MKB Nextebank de la
MKB Bank (Ungaria)
Active: 220 mil. EUR
Sucursale: 23 (12/2014)
Finalizare: 04/2014

#4

Achiziția de către Nextebank a
100% din Patria Credit IFN de
la RAEF* si BAF**
(iar Nextebank a fost
rebranduită în Patria Bank)
Active: 66 mil. EUR
Sucursale: 35 (05/2015)
Finalizare: 05/2015

2014

2015

Demararea fuziunii dintre
Patria Bank și BCC (04/2016)

2016

#3

2017

Achiziția de către Patria Bank
a 64% din BCC prin achiziție
directă, creștere de capital și
Oferta Publică de Preluare
(2016)
Active: 673 mil. EUR (12/2015)
Sucursale: 113 (12/2015)
Finalizare: 03/2016

Active: 771 mil. EUR (12/2017)
Sucursale: 85 (12/2017)
Finalizare: 05/2017

*RAEF: Romanian – American Enterprise Fund **BAF: Balkan Accession Fund
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Realizări în cursul anului
2017
Finalizarea procesului de
fuziune

Deși a avut o întârziere de 4 luni, fuziunea dintre Banca
Comercială Carpatica și Patria Bank s-a finalizat în mai 2017

Finalizarea procesului de
optimizare a rețelei

Patria Bank deține în prezent 85 unități teritoriale, care
asigură o acoperire la nivel național, după un proces de
optimizare concentrat pe, finalizat în anul 2017

Finalizarea procesului de
restructurare

Un program de reducere semnificativă a costurilor a fost
implementat în cursul anului 2017, conducând la o reducere a
cheltuielilor operaționale (OPEX) cu 29% în 2017 față de 2016
(consolidat pentru ambele bănci), cu realizarea rezultatelor
operaționale conform bugetului

Derularea modelului
comercial

În ultimele luni ale anului 2017, când modelul comercial a fost
în plină desfășurare, Patria Bank a realizat 20 mil. EUR/lună
reprezentând credite noi.
150 mil. EUR credite noi în 2017, deși a trecut printr-un proces
de restructurare la nivelul întregii bănci

Finalizarea procesului de
rebranduire

Toate cele 85 unități teritoriale au fost rebranduite, Patria Bank
fiind promovată la scară națională printr-o strategie revigorantă
de marketing

Curățarea moștenirii lăsate
de Banca Comercială
Carpatica

Moștenirea lăsată de Banca Comercială Carpatica este
supusă în prezent unui proces de curățare la nivelul întregii
bănci care urmărește îmbunătățirea structurii bilanțului; anumite
întârzieri în acest proces de curățare au afectat profitabilitatea
anului 2017
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Ce ne definește, ce produse
oferim, unde suntem
prezenți și cui ne adresăm.
Patria Bank SA este o societate pe
acţiuni, autorizată ca instituţie
de credit pentru desfăşurarea de
activităţi bancare pe teritoriul
Romaniei.
În urma fuziunii, activitatea Băncii
se concentrează pe segmentul de
retail, integrând tehnologia pentru
a simplifica accesul clienţilor la
servicii financiare performante şi
continuă să fie un partener solid
şi de încredere pentru companiile
româneşti mici şi mijlocii,
contribuind la dezvoltarea mediului
antreprenorial local.
Noua strategie comercială a băncii
urmăreşte dezvoltarea retailului
prin extinderea creditării în noi
medii, consolidarea şi diferenţierea
prin segmentele de microfinanţare,
IMM şi Agro, dar şi menţinerea
unei relaţii solide şi de încredere
cu deponenţii, obiectivele esenţiale
fiind performanţa financiară şi
profitabilitatea în anii următori.

În 2017, banca a derulat operaţiuni
bancare şi alte servicii financiare cu
persoane fizice şi juridice. Acestea
includ: deschideri de conturi şi
depozite, plăţi interne şi externe în
lei şi valută, operaţiuni de schimb
valutar, finanţări pentru activitatea
curentă, finanţări pe termen mediu,
emitere de scrisori de garanţie,
acreditive etc.

Produsele noastre
Urmare procesului de fuziune, oferta băncii
a fost îmbogăţită în anul 2017 cu produse,
servicii şi campanii dedicate persoanelor
fizice şi companiilor, unul din obiectivele
atinse pentru acest an fiind lansarea
de soluţii care să susţină în mod real şi
continuu activitatea clienţilor.

În ceea ce priveşte produsele de
economisire, banca a oferit în continuare
produsele tradiţionale: conturi de
economisire, depozite la vedere şi la termen
etc., într-un mix de produse, valute şi linii
de activitate care au conferit Băncii o
poziţie corelată cu structura bilanţului său.

Prin urmare, în oferta Băncii
din anul 2017 au fost incluse
următoarele categorii de produse
şi servicii, având cea mai mare
pondere în veniturile băncii:
Principalele tipuri de produse
de creditare pentru persoane
juridice sunt:
•
•
•
•
•

credite pentru capital de lucru; credite mixte pentru
zona de microfinanţare;
credite pentru investiţii;
linii de credit;
credite pentru finanţarea proiectelor cu fonduri
europene;
credite susţinute din programe speciale de finanţare.

Principalele tipuri de produse
de economisire pentru
persoane fizice sunt:
•
•

depozite la termen (cu diferite
maturităţi);
conturi de economisire.

•
•
•

produse de creditare;
produse de economisire;
servicii tranzacţionale complete (plăţi,
încasări, schimburi valutare etc);
carduri;
servicii bancare la distanţă (internet
banking asistat);
canale alternative de distribuţie;

•
•
•

Principalele tipuri de
produse de creditare
pentru persoane
fizice sunt:
•
•
•

Produse cu scop
tranzacțional:
•
•
•
•
•
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credite de consum;
carduri de credit;
credite pentru investiţii imobiliare.

contul curent;
conturi cu destinaţie specială
(pentru subvenţii şi granturi);
conturi de depozit de bună
execuţie;
conturi escrow;
conturi de depozit colateral.

Credite noi
(PBK + BCC)

Tip de

+35%

17.239
149.602

86.654

93.743

2015

2016
PBK

BCC

Retail

Agro

• Credite noi 2017:

62

*

mari - top 10
20

în

o 150 mil. EUR (realizat) vs.
155 mil. EUR (bugetat)

2017

• 20 mil. EUR

59

medie

(în lunile de vârf) ca urmare

(Mil. EUR)

IMM
Intreprinderi
Mici

Mari
58%

PBK de

2017

+21%

49

de

o Efectele campaniilor

>31%

>29%
2016
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>35%

2016

de 85 de
moderne la nivel
creditelor acordate*

mici
42%

o

46

Micro

în

la 30 la 85

+43%

Merged
Banca

cotei de
mici ca urmare a:

29

16

2016

2017

180.000+
•
•

(Mil. EUR)

+79%

(Mil. EUR)

+28%

•

2017 – 2020
CAGR

a produselor noi

2017

de PIB/ locuitor
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Unde suntem prezenți și cui
ne adresăm
Patria Bank SA îşi desfăşoară activitatea doar pe
teritoriul României.
Suntem prezenţi printr-o reţea proprie de 85 de
agenţii, în 63 de oraşe.
Principala piaţă de desfacere pentru produsele şi
serviciile Băncii este piaţa bancară din România. Cu
excepţia produselor de creditare, care sunt oferite
clienților atât prin intermediul reţelei proprii de
distribuţie, cât şi prin canale alternative constând
în brokeri, parteneriate şi direct sales agents, restul
produselor financiare sunt oferite către clienţi prin
intermediul reţelei proprii de distribuţie a Băncii.

85

agenţii

63

orașe

Banca se adresează următoarelor
segmente de clienţi:
Persoane fizice
•

Banca deserveşte segmentul de clienţi persoane fizice, având în vedere baza activă
de clienţi preluaţi din fosta Bancă Comercială Carpatica SA și din fosta Patria Bank
SA, dar şi prin atragerea de noi clienţi.

•

Concentrare pe segmente de clienţi cu venituri reduse, model externalizat de
vânzare şi de servire a populaţiei rurale.

Microîntreprinderi
•

În acest segment sunt incluse intreprinderile mici, microîntreprinderile dar şi
întreprinzatorii individuali (persoanele fizice autorizate (PFA), întreprinderile
familiale (IF), întreprinderile individuale (II)).

•

Acest segment de afaceri s-a păstrat şi dezvoltat în anul 2017, confirmând rezultate
foarte bune şi constante în decursul ultimilor 7 ani (2010-2017), în sensul unei
profitabilităţi excelente şi a unui nivel al riscului de credit redus, raportat la un
portofoliu de credite şi care a înregistrat un nivel bun şi constant al creditelor
neperformante, în contextul unui randament al portofoliului superior mediei
pieţei pe acest segment.

AGRO
•

Se adresează fermelor cu suprafeţe medii şi mari sau fermelor mixte. Această linie
de afaceri acordă credite garantate pentru finanţarea activităţilor agricole, pentru
achiziţia de terenuri şi utilaje agricole, inclusiv finanţări pentru implementarea
unor proiecte din fonduri europene.

•

Acest segment de clientelă a continuat să fie prezent în oferta de produse a băncii,
prin preluarea caracteristicilor produselor de la fosta Patria Bank, cu fluxuri
rapide ce pot targeta clienţii de acest tip cu usurinţă, atât în locaţiile cu prezenţa
tradiţională a Băncii, cât şi în zone unde se doreşte penetrarea pieţei într-un mod
activ.

IMM
•
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Banca s-a concentrat asupra dezvoltării semnificative a bazei de clienţi IMM. Acest
segment de clienti a avut în vedere baza activă de întreprinderi mici şi mijlocii
existentă în cele două bănci, dar şi atragerea de noi clienţi, cărora le-au fost oferite
produse noi, flexibile şi inovative.
23

Dimensiunea organizaţiei
Patria Bank SA este o organizaţie care
crede în dezvoltare. Suntem atenţi la
evoluţia cifrelor ce redau dimensiunea
organizaţiei şi administrăm îndeaproape
creşterea fiecărui indicator.

Grupul Patria Bank în câteva cifre

Ca strategie de vânzare, Banca foloseşte
atât modelul clasic de vânzare produse
bancare prin reţeaua proprie de 85 de
sucursale, precum si modelul distributiei
prin canale alternative (DSA - direct sales
agents şi brokeri), dezvoltând şi canale
online si la distanţă.

La sfâşitul anului 2017, Banca deservea
un număr de 180.000 clienţi, prin
intermediul a 926 salariaţi activi.

Patria Bank în câteva cifre

TOTAL OPERAȚIUNI mai -dec 2017 - 2.992.148
Decontări, Tranzacții la casierie, Operațiuni Western Union, Ordine de plată, Operațiuni depozite, Alte tranzacții
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Modificări la nivelul structurii
capitalului social
În anul 2017 Patria Bank SA a implementat două operaţiuni corporative privind
modificarea capitalului social, după cum urmează:

1

2

Ca efect al fuziunii, a avut loc majorarea capitalului social al fostei Bănci Comerciale
Carpatica SA, de la valoarea de 220.274.282 lei la valoarea de 376.239.921 lei,
împărţit în 3.762.399.213 acţiuni, fiecare având o valoare nominală de 0,1 lei/
acţiune. Capitalul social s-a majorat prin emiterea de acţiuni noi în valoare totală
de 297.299.541 lei care au fost alocate acţionarilor fostei Patria Bank, într-un
raport de schimb de 3,0566 acţiuni noi pentru o acţiune veche. Potrivit art. 250
din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, acţiunile deţinute de fosta Patria Bank în
fosta Banca Comercială Carpatica nu au fost schimbate pe acţiuni emise de fosta
Bancă Comercială Carpatica, prin urmare, acţiunile deţinute de fosta Patria Bank în
valoare totală de 141.333.902 lei au fost anulate, rezultând astfel valoarea nominală a
capitalului social în urma fuziunii de 376.239.921 lei.
Suplimentar, în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de
28 iulie 2017 s-a aprobat propunerea de reducere a capitalului social al băncii cu
suma de 149.118.190 lei, de la 376.239.921,30 lei la 227.171.731,30 lei, prin anularea
unui număr de 1.491.181.900 acţiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei. Reducerea
capitalului social s-a realizat pentru acoperirea parţială a pierderilor acumulate ale
Băncii Comerciale Carpatica înainte de fuziune, înregistrate la data de 31 Decembrie
2016, în suma de 149.118.190 lei.

Astfel, la data de 31.12.2017, conform datelor înscrise la Depozitarul Central,
structura acţionariatului Patria Bank SA era următoarea:

PATRIA - RAPORT DE SUSTENABILITATE 2017

26

27

Grupul Patria Bank

Guvernanţa Corporativă

La finalul anului 2017 Grupul Patria Bank include:

771 milioane EUR în active
totale
85 sucursale rebranduite
acoperind întreaga țară
Concentrare pe orașele
și comunitățile mici, în
prezent deservind peste
180.000 de clienți
Principalele produse
oferite sunt depozitele
și produse de creditare,
inclusiv credite ipotecare
și de consum (retail) dar și
credite pentru capital de
lucru și investiții

Societate de administrare a
investițiilor cu active totale
de 22,8 mil. EUR și ~2.000
clienți
Gestionează 3 fonduri
deschise de investiții aflate
în topul randamentelor
vs. competitorii din piață,
incluzând:
•
•
•

Carpatica Obligațiuni obligațiuni
Carpatica Global – acțiuni și
obligațiuni
Carpatica Stock - acțiuni

Folosește drept canal de
distribuție rețeaua Băncii

Instituție Financiară
Nebancară de
microfinanțare
specializată în finanțarea
producătorilor agricoli mici
și afacerilor rurale mici
11 mil. EUR în total active
și peste 2.700 clienți activi
Se mândrește cu o forță de
vânzări specializată cu o
prezență de lungă durată în
piața rurală
Procese și produse
dezvoltate și testate pentru
zone rurale mici

Patria Bank SA aplică prevederile Codului
de Guvernanţă Corporativă pus la dispoziţia
părţilor interesate pe site-ul Băncii la
secţiunea dedicată, întocmit în conformitate
cu principiile Codului de Guvernanţă
Corporativă al Bursei de Valori Bucureşti
(BVB) şi raportează anual conformarea la
prevederile acestuia.

cadrul AGA se permite şi se încurajează
dialogul între acţionari şi membrii Consiliului
de Administraţie şi/sau ai conducerii
executive. Fiecare acţionar poate adresa
administratorilor întrebări referitoare la
activitatea băncii.
În concordanţă cu mărimea, natura şi
complexitatea activităţii desfăşurate de Bancă
şi respectând obiectivele de guvernanţă
corporativă, Organul de conducere al
Băncii este reprezentat de Consiliul de
Administraţie şi Comitetul Directorilor.

Patria Bank SA este administrată în sistem
unitar, respectând obiectivele de guvernanţă
corporativă, transparenţa informaţiei
corporative relevante, protecţia intereselor
diverselor categorii de participanţi şi
principiile unei funcţionări eficiente pe piaţa
bancară.

La data de 31.12.2017 Consiliul de
Administraţie era format din cinci membri
numiţi de AGA, pentru un mandat de 4 ani,
cu posibilitatea de a fi realeşi pentru mandate
subsecvente de câte 4 ani.

Adunarea Generală a Acţionarilor este cel
mai înalt organ decizional al Băncii care
stabileşte politica economică şi comercială
şi decide asupra activităţii acesteia. Banca a
instituit reguli şi proceduri privind Adunarea
Generală a Acţionarilor („AGA”) disponibile
pe secţiunea dedicată de pe site-ul Băncii,
prin care urmăreşte să asigure tratamentul
echitabil al acţionarilor, să faciliteze şi să
încurajeze participarea acţionarilor la
lucrările şedinţelor AGA şi a dialogului
acestora cu organele de administrare şi
conducere, cât şi exercitarea drepturilor
acestora, cu respectarea prevederilor legale
specifice pieţei de capital şi emitenţilor.

Consiliul de Administraţie deleagă
conducerea operativă şi coordonarea
activităţii zilnice a Băncii mai multor
directori, numind dintre aceştia un Director
General, restul fiind Directori Generali
Adjuncţi, aceştia formând Comitetul
Directorilor. La data de 31.12.2017 Comitetul
Directorilor era compus din 4 membri, care
îşi exercită responsabilităţile de conducători
şi membri ai Comitetului Directorilor,
fiind aprobaţi de către Banca Naţională a
României, în conformitate cu prevederile
Ordonanţei de Urgenţă nr. 99/2006 privind
instituţiile de credit şi adecvarea capitalului.

Banca pune la dispoziţia deţinătorilor de
acţiuni toate informaţiile relevante cu privire
la AGA şi la deciziile adoptate, atât prin
mijloacele de comunicare în masă (Monitorul
Oficial, un ziar de circulaţie naţională), cât
şi în secţiunea specială deschisă pe pagina
proprie www.patriabank.ro. Acţionarii pot
participa la lucrările Adunărilor Generale
personal, prin reprezentant sau pot vota
prin corespondenţă, formularele de procură
şi de vot prin corespondenţă fiind puse la
dispoziţia acţionarilor pe pagina mai sus
menţionată. Procedurile de desfăşurare a
lucrărilor AGA sunt disponibile acţionarilor
şi altor părţi interesate pe site-ul Băncii. În
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Organul de conducere al băncii (Consiliul
de Administraţie şi Comitetul Directorilor)
îşi desfăşoară activitatea în baza unor reguli
de organizare şi funcţionare reglementate
prin Actul Constitutiv, prin Regulamentele
de organizare şi funcţionare ale fiecăruia,
cat şi prin Regulamentul de organizare şi
funcţionare al Băncii. Organul de conducere
promovează standarde etice şi profesionale
ridicate şi o cultură solidă de control intern.
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Echipa managerială și executivă
puternică și experimentată
Horia Manda

Daniela Iliescu

Bogdan Merfea

Nicolae Surdu

Vasile Iuga

Președinte al
Consiliului de
Administrație

Membru al
Consiliului de
Administrație

CEO & Membru
al Consiliului de
Administrație

Membru al
Consiliului de
Administrație

Membru al
Consiliului de
Administrație

Ex-CEO BCC; ExCEO-Fortis Bank
România; Ex-VPCredit Europe Bank
România; Ex-Director
Operațiuni-Țiriac
Bank; Ex-Membru
Bord: Piraeus Bank
RO

Ex-Managing
Partner-South East
Europe, România
Country Manager,
PwC
VP-Camera de
Comerț Româno
Americană în
România
Membru Comitet-EIB

Managing PartnerAxxess Capital
Membru CAnumeroase companii
Experiență M&A:
Banca Agricolă,
Banca Românească,
RALFI, Motoractive,
Romexterra, Patria,
BCC, Jet Finance

CFO-Axxess Capital
BoD Member-BCC

Ex-CEO-Raiffeisen
Bank Kosovo

Ex-Senior ManagerPwC

Ex-ED-Raiffeisen
Bank România

Experienta M&A:
Patria, Jet Finance,
BCC

Experiență relevantă
M&A: Patria, BCC

Lucica Pitulice

Valentin Vancea

Bogdan Neacșu

CFO & Director
General Adjunct

COO & Director
General Adjunct

CRO & Director
General Adjunct

COO-BCC,
Nextebank,
Volksbank RO
CEO-Asociația
Națională de
Securitate a
Sistemelor IT
Experiență relevantă
M&A: HVB Bank,
Unicredit, BCC

Ex-Director General
Adjunct -Garanti
Bank RO
Ex-Membru Bord,
Director Risc
-Volksbank RO
Economist - BNR
Experiență relevantă
M&A: Volksbank RO

Ex-CFO Banca
Românească
Ex-CFO Bancpost
Ex-CFO RBS/ ABN
AMRO
Ex-Mgmt. Consultant,
auditor în Big4
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Consiliul de Administraţie

Atribuţiile şi responsabilităţile Consiliului de
Administraţie

Organul de conducere cu
funcţia de supraveghere este
Consiliul de Administraţie,
format din 5 membri numiţi
de AGA şi aprobaţi de către
Banca Naţională a României.

Principalele competenţe ale Consiliului de Administraţie,
inclusiv cele care nu pot fi delegate membrilor
conducerii executive, sunt stabilite prin lege, Actul
Constitutiv, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare
a Băncii, precum şi prin Regulamentul de Organizare
şi Funcţionare a Consiliului de Administraţie. În cazuri
permise de lege, AGA poate delega Consiliului de
Administraţie şi alte atribuţiuni.

Consiliul de Administraţie supraveghează şi răspunde
pentru implementarea unui cadru de administrare
a activităţii care să asigure administrarea efectivă şi
prudentă a Băncii, inclusiv separarea responsabilităţilor
în cadrul Băncii şi prevenirea conflictelor de interese.

Componenţa Consiliului la finalul anului 2017:
Anterior fuziunii, Consiliul de Administraţie al fostei Bănci Comerciale Carpatica SA era
compus din 3 membri neindependenţi. Ca efect al fuziunii, componenţa Consiliului de
Administraţie s-a completat cu încă 2 membri, dintre care unul independent. La data de
31.12.2017 nu există poziţii vacante în cadrul Consiliului de Administraţie

Nume și prenume

Poziția deținută în
cadrul Consiliului de
Administrație

Aprobat prin

Dragoș Horia Manda

Președinte
(1 mandat în banca
fuzionată)

Daniela Elena Iliescu

Membru neexecutiv
(1 mandat în banca
fuzionată)

Hotărarea AGA din 02.04.2016
4 ani
Aprobare prealabilă a BNR privind 26.04.2016 - 26.04.2020
fuziunea (noiembrie 2016)
4 ani
26.04.2016 - 26.04.2020

Bogdan Merfea

Membru neexecutiv

26.04.2016 - 30.04.2017

Membru executiv
(1 mandat în banca
fuzionată)

01.05.2017 – 26.04.2020

Nicolae Surdu

Membru
(1 mandat în banca
fuzionată)

Hotărârea AGA din 27.04.2017
4 ani
Aprobare prealabilă a BNR privind 01.05.2017 - 27.04.2021
fuziunea
(noiembrie 2016)

Vasile Iuga

Membru independent Hotărârea AGA din 27.04.2017
(1 mandat în banca
Hotărârea AGA din 28.07.2017
fuzionată)
Aprobare prealabilă a BNR
(decembrie 2017)

Consiliul de Administraţie are ca responsabilităţi
stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de
dezvoltare ale Băncii, stabilirea politicilor contabile şi
a sistemului de control financiar, precum şi aprobarea
planificării financiare, numirea şi revocarea directorilor şi
stabilirea remuneraţiei acestora, supravegherea activităţii
directorilor, pregătirea raportului anual, organizarea
adunării generale a acţionarilor şi implementarea

hotărârilor acesteia dar și a
atribuţiilor primite de către
Consiliul de Administraţie de
la AGA, reprezentarea Băncii
în raport cu directorii, alte
atribuţii şi responsabilităţi
stabilite de prevederile legale
şi care nu pot fi delegate
directorilor, înfiinţarea de
comitete consultative etc.

Durată mandat

4 ani
06.12.2017 - 27.04.2021

Comitetele consultative de la nivelul Consiliului de
Administraţie

Pentru dezvoltarea şi menţinerea unor bune practici de administrare a activităţii, Consiliul
de Administraţie a constituit două comitete care îl asistă în îndeplinirea atribuţiilor ce
îi revin. Componenţa, regulile de organizare şi funcţionare precum şi atribuţiile acestor
comitete sunt definite în regulamentele proprii de organizare şi funcţionare a acestora.

Comitetul de audit
La data de 31.12.2017, Comitetul de Audit era compus din 3 administratori
neexecutivi, din care un membru independent, respectiv:

Anterior fuziunii

Ulterior fuziunii

Nume

Poziția deținută în cadrul
Comitetului

Daniela Elena Iliescu

Președinte (neexecutiv)

Dragos Horia Manda

Membru (neexecutiv)

Bogdan Merfea

Membru (neexecutiv)

Daniela Elena Iliescu

Președinte (neexecutiv)

Dragoș Horia Manda

Membru (neexecutiv)

Vasile Iuga (*)

Președinte (independent)

Daniela Elena Iliescu

Membru (neexecutiv)

Nicolae Surdu

Membru (neexecutiv)

Perioada
28.04.2016 – 21.06.2017
28.04.2016 – 30.04.2017
22.06.2017 - 21.11.2017
22.11.2017 - prezent
22.06.2017 - prezent

(*) Dl. Vasile Iuga și-a exercitat atribuțiile de președinte al Comitetului de Audit începând cu data aprobarii prealabile de
către BNR, respectiv data de 06.12.2017.
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Comitetul de Administrare a Riscurilor
La data de 31.12.2017, Comitetul de Administrare a Riscurilor era compus din
3 administratori neexecutivi, din care un membru independent, respectiv:

Ulterior fuziunii

Poziția deținută în cadrul
Comitetului

Perioada

Dragoș Horia Manda

Președinte (neexecutiv)

28.04.2016 – 21.06.2017

Daniela Elena Iliescu

Membru (neexecutiv)

28.04.2016 – 21.06.2017

Bogdan Merfea

Membru (neexecutiv)

28.04.2016 – 30.04.2017

Nicolae Surdu

Președinte (neexecutiv)

Daniela Elena Iliescu

Membru (neexecutiv)

Dragoș Horia Manda

Membru (neexecutiv)

Nicolae Surdu

Președinte (neexecutiv)

Daniela Elena Iliescu

Membru (neexecutiv)

Vasile Iuga

Membru (independent)

Comitetul de Administrare a Riscurilor are rol consultativ
şi este subordonat Consiliului de Administraţie. Membrii
Comitetului de Administrare a Riscurilor au experienţa
corespunzatoare atribuţiilor specifice ce le revin în cadrul
comitetului. Comitetul de Administrare a Riscurilor
se întruneşte lunar sau ori de cate ori este necesar,
având rolul de a asista Consiliul de Administraţie cu
privire la apetitul la risc şi strategia globală privind

22.06.2017 - 05.12.2017

Comitetul Directorilor reprezintă funcţia de conducere
superioară, asigurând conducerea operativă a Băncii.
Competenţele şi atribuţiile acestuia au fost reglementate
prin Actul Constitutiv, prin Statutul propriu şi prin
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Băncii.
Astfel, la data de 31.12.2017 conducerea operativă şi

06.12.2017 - prezent

Nume şi prenume

Poziţia
în cadrul
Comitetului
Directorilor

Funcţia în cadrul Băncii

Durată
mandat

Diana Maria Kallos

Membru

"Director General Adjunct Divizia Risc şi
Financiar*

04.07.2016 30.04.2017

*în data de 13.04.2017 Consiliul de Administraţie aprobă
numirea dlui Bogdan Constantin Neacşu în poziţia de Director
Executiv Divizia Risc prin preluarea atribuţiilor specifice acestei
arii de la dna Diana Maria Kallos, a cărei funcţie se modifică
din Director General Adjunct – Divizia Risc şi Financiar în
Director General Adjunct – Divizia Financiar"

Valentin Grigore
Vancea

Membru

Director Executiv Divizia Operaţiuni şi IT

04.07.2016 30.04.2017

Bogdan Constantin
Neacşu

Membru

"Director Executiv Divizia Risc**

13.04.2017
-30.04.2017

Membru

Director General

01.05.2017 prezent

Membru

"Director General Adjunct Divizia Financiar*

01.05.2017 15.01.2018

Membru

Director General Adjunct Divizia Operatiuni şi IT

01.05.2017 prezent

Membru

"Director General Adjunct Divizia Risc**

01.05.2017 prezent

Bogdan Merfea

administrarea riscurilor
actuale şi viitoare ale Băncii.
De asemenea, acesta asistă
Consiliul de Administraţie
în supravegherea
implementării strategiei.

coordonarea activităţii
zilnice a Băncii era delegată
de către Consiliul de
Administraţie mai multor
directori care împreuna
formează Comitetul
Directorilor.

Componenţa Comitetului Directorilor

Ulterior fuziunii

Anterior fuziunii

Nume

Comitetul directorilor

Anterior fuziunii

Comitetul de Audit are rol consultativ şi este subordonat Consiliului de Administraţie.
Membrii Comitetului de Audit au experienţa corespunzătoare atribuţiilor specifice ce le
revin în cadrul comitetului. Comitetul de Audit se întruneşte de regulă trimestrial şi ori
de câte ori este cazul, având rolul de a asista Consiliul de Administraţie în îndeplinirea
responsabilităţilor sale pe linia controlului intern, auditului intern, administrarea riscului
şi auditului financiar. Responsabilităţile Comitetului de Audit sunt prezentate în Codul
de Guvernanţă Corporativă al Băncii pus la dispoziţia părţilor interesate pe site-ul Băncii
www.patriabank.ro

Diana Maria Kallos
Valentin Grigore
Vancea
Bogdan Constantin
Neacşu

1 mandat in
banca fuzionată
1 mandat in
banca fuzionată
1 mandat in
banca fuzionată
1 mandat in
banca fuzionată

**începe să-şi exercite atribuţiile la data de 06.07.2017, când se
obţine aprobarea prealabilă a BNR"

*începând cu 16.01.2018 îşi încheie mandatul cu acordul
părţilor"

**începe să-şi exercite atribuţiile la data de 06.07.2017, când se
obţine aprobarea prealabilă a BNR"

Activitatea Comitetului Directorilor
Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor
aferente conducerii Băncii, în limitele obiectului de
activitate şi cu respectarea competenţelor pe care legea
sau Actul Constitutiv le rezervă exclusiv Consiliului
de Administraţie şi AGA. Directorii sunt investiţi cu
competenţe de a acţiona în numele Băncii şi de a
reprezenta în relaţiile cu terţii în activităţile pe care le
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coordonează, cu respectarea
dispoziţiilor legale, ale
Actului Constitutiv şi
ale statului propriu de
organizare şi funcţionare.

Comitetul Directorilor a
furnizat Consiliului de
Administraţie, în mod
regulat şi cuprinzător,
informaţii detaliate cu
privire la toate aspectele
importante ale activităţii
Băncii, inclusiv cele

referitoare la administrarea riscurilor, evaluarea riscurilor
potenţiale şi la aspectele de conformitate, măsurile
întreprinse şi cele recomandate, neregulile identificate cu
ocazia îndeplinirii atribuţiilor pe care le are.
Orice eveniment de importanţă majoră este comunicat
imediat Consiliului de Administraţie.

Comitete constituite în sprijinul Comitetului Directorilor
1.
2.
3.
4.

Comitetul de Administrare a Activelor şi Pasivelor (ALCO)
Comitetul de Credite
Comitetul de Restructurare şi Recuperare Credite
Alte comitete: Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă, care
funcţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006, a Normelor
metodologice de aplicare a legii, aprobate prin HG 1425/2006, dar şi a
prevederilor regulamentului propriu de funcţionare.

Remuneraţii şi bonusuri
AGA aprobă cuantumul şi condiţiile de acordare a îndemnizaţiilor cuvenite
membrilor Consiliului de Administraţie. Remuneraţia membrilor Comitetului
Directorilor este stabilită de către Consiliul de Administraţie.
Remunerarea membrilor organelor de conducere (Consiliul de Supraveghere
/ Consiliul de Administraţie, Directorat / Comitetul Directorilor) - remuneraţii
brute în anul 2017 se prezintă după cum urmează:

Anul 2017 (brut lei)*
Total, din care:

4.203.574

- remuneraţie fixă (brut lei)

3.456.909

- remuneraţie variabilă (brut lei), din care:
- numerar

746.665
746.665

- acţiuni

0

- alte titluri

0

*Include sumele acordate Organului de conducere atât în fosta Bancă Comerciala
Carpatica SA şi în fosta Patria Bank SA (anterior fuziunii), cât şi în Banca fuzionată.

Parteneri pentru
sustenabilitate
La momentul redactării acestui raport, Patria Bank SA nu este semnatară a niciunei carte
ce promovează principii de mediu sau sociale. Ne propunem însă ca pe viitor să sprijinim
astfel de iniţiative potrivit strategiei de sustenabilitate a Băncii, deoarece credem că
incluziunea socială şi financiară sunt importante în activitatea noastră, ca parte a strategiei de
sustenabilitate a Patria Group.
Patria Bank este membru în:
• Asociaţia Română a Băncilor (ARB)
• Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB)
• Asociaţia de Plăţi Electronice din România (APERO)
• Asociaţia Română a Exportatorilor (AREX)
• Asociaţia Română de Factoring (ARF)
Patria Credit IFN este afiliată:
• European Microfinance Network (EMN), organizație
europeană ce sprijină lupta împotriva excluziunii
sociale și financiare și joacă un rol activ în
construirea unui cadru legislativ și de reglementare
la nivel European a pieței de microfinanțare.
Include peste 90 de membri și parteneri din peste
21 de țări europene.
• Microfinance Centre (MFC), organizație de
resurse regionale de microfinanțare ce reunește
106 organizații (inclusiv 77 de IFN) în 34 de țări
din Europa, Asia Centrală și dincolo de graniță,
care împreună oferă servicii de microfinanțare
responsabile pentru peste 1.000.000 de clienți cu
venituri reduse.
Carpatica Asset Management este afiliată:
• Asociaţiei Administratorilor de Fonduri din
România (AAF)

În anul 2017, Banca nu a acordat alte beneficii membrilor Consiliului de Administraţie,
faţă de cele menţionate în tabelul de mai sus.
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Impact, riscuri și
oportunități majore
Activitatea Patria Bank SA se
deşfăşoară în conformitate
cu prevederile Ordonanţei
de Urgenţă nr. 99/2006
privind instituţiile de credit
şi adecvarea capitalului, cu
modificările şi completările
ulterioare, Regulamentul
BNR nr. 5/2013 privind
cerinţele prudenţiale
pentru instituţiile de

credit, Regulamentul EU nr. 575/2013 privind cerinţele
prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile
de investiţii, Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de
instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, precum
şi alte cerinţe legale naţionale şi internaţionale şi
standardele privind riscurile sociale şi de protecţie a
mediului înconjurător.
Patria Bank SA deţine o cotă de piaţă de aproximativ 1%
raportat la ponderea în volumul activelor gestionate şi
este situată în top 20 instituţii bancare din România.

Strategia de combatere a posibilului
impact asupra societăţii
Prin derularea procesului de
fuziune dintre Patria Bank
(fosta Nextebank) si Banca
Comerciala Carpatica, noua
entitate formata si-a asumat
rolul de a aduce produsele
bancare aproape si accesibile
tuturor categoriilor sociale

si formelor de organizare din Romania si de a promova
o politica de afaceri transparenta si responsabila fata de
mediul inconjurator, clienti, parteneri si salariati.
Pentru aceasta Banca a procedat la stabilirea unor politici
de creditare, care restricţionează acordarea de finanţări
activităţilor care implică un nivel ridicat de risc de mediu
sau social, cum ar fi:
•
•
•
•
•
•
•
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Pornografie;
Producţia de muniţie şi armament, explozibili,
vehicule militare de luptă;
Cazinourile, jocuri de noroc şi pariuri;
Comerțul cu animale şi plante sălbatice aflate
pe cale de dispariţie şi protejate de legislaţia
internă şi internaţională;
Transportul de petrol cu petroliere fără
certificate IMO;
Producţia şi comerţul cu fibre de azbest şi
produse care conţin azbest;
Producţia, depozitarea, tratarea, evacuarea sau
comerţul cu produse radioactive şi deşeuri
radioactive;
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•
•
•
•
•
•

Producţia de energie cu combustibil nuclear;
Pescuit marin cu plase plutitoare, utilizând plase cu o
lungime mai mare de 2,5 km;
Prelucrarea pietrelor brute, rocilor sterile şi reziduurilor
pentru metale preţioase utilizând cianură;
Activităţi ale sindicatelor salariaţilor;
Activităţi ale organizaţiilor religioase;
Activităţi ale organizaţiilor politice.

Banca a implementat un Cod de guvernanţă corporativă
şi un Cod de etică în afaceri care descurajează practicile
anti-concurenţiale şi de corupţie, încurajând cooperarea
şi colaborarea cu entităţile din sistemul bancar românesc,
precum şi cu instituţiile/autorităţile naţionale şi
internaţionale.
În ceea ce priveşte relaţia cu salariaţii, Banca a
implementat o Politică de resurse umane care încurajează
diversitatea şi egalitatea în drepturi, combaterea
discriminării, încurajarea formării şi dezvoltării
profesionale, dezvoltarea unor relaţii de muncă şi
management corespunzătoare, o politică de salarizare
corespunzătoare, precum şi dezvoltarea unei culturi
organizaţionale bazată pe încredere şi performanţă.
De asemenea, în relaţia cu furnizorii săi, Banca dispune
de o Politică de investiţii care asigură stabilirea şi
menţinerea unor relaţii corecte şi transparente în

procesul de selecţie şi
derulare a contractelor cu
furnizorii de bunuri, lucrări
şi/sau servicii.
Pe ansamblul activităţii
sale, Banca are politici şi
proceduri de lucru pentru
implementarea produselor
promovate, asigurându-se
confidenţialitatea datelor/
informaţiilor cu caracter
personal ale clienţilor,
practici de finanţare/
depozitare responsabile,
practici de promovare
corecte, cuprinzatoare şi
transparente pentru clienţii
Băncii.

Valori, principii, standarde şi
norme de conduită
Grupul Patria Bank a definit
un set de valori etice la
care fiecare angajat aderă
şi este responsabil pentru
respectarea acestora.
De asemenea, îşi orientează
acţiunile de la alegerile
strategice la activitatea de
zi cu zi, pe principii etice
solide, precum: imparţialitate

şi nediscriminare, profesionalism şi transparenţă,
respectarea cadrului de reglementare în vigoare,
confidenţialitate şi protejarea informaţiilor, prevenirea şi
combaterea faptelor de spalare a banilor şi de finanţare
a actelor de terorism, exercitarea unei activităţi prudente
în desfăşurarea tranzacţiilor financiare, responsabilitate
socială, evitarea conflictului de interese, evitarea
fraudelor, tratarea corecta şi conformă cu legislaţia în
vigoare a clienţilor, cooperarea cu autorităţile, concurenţa
loială.
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Măsuri anticorupţie
În Patria Bank avem
o abordare strictă în
vederea identificării
practicilor incorecte. Astfel,
identificarea fraudelor şi
a actelor de corupţie şi
raportarea acestora au
fost acţiuni încurajate şi
promovate de către membrii
echipei de conducere.
Angajaţii sunt încurajaţi să
sesizeze abaterile cu privire
la fraudă, mită şi corupţie,
de fiecare dată când acestea
se întâmplă, prin sistemele
interne puse la dispoziţia
acestora. Sesizarile formulate

de către personalul Patria Bank pot fi efectuate atât în
mod direct managerului ierarhic superior, către ofițerii
antifraudă din cadrul Direcției Conformitate sau prin
escaladare către membrii Comitetului Directorilor. De
asemenea, aceste sesizări pot îmbrăca și forma anonimă a
„whistleblower-ului”, fiind adresate prin acest canal către
Directorul Direcției Conformitate și Directorul Direcției
Audit Intern, în toate situațiile banca angajându-se să
protejeze identitatea și interesele legitime ale autorului
sesizării.
În perioada de raportare, Grupul Patria Bank nu a
înregistrat incidente de corupţie în care să fie implicaţi
angajaţii sau partenerii de afaceri şi nici procese publice
introduse impotriva organizaţiei sau a angajaţilor săi
pentru cauze de corupţie. Grupul Băncii va continua
eforturile de a menţine şi îmbunătăţi aceste standarde.

Comportamentul anticoncurențial
În perioada de raportare,
nu au fost înregistrate
acțiuni în instanţă cu
privire la comportamentul
anticoncurențial sau
încălcări ale legislaţiei
antitrust şi privind
monopolul, în care
organizaţia a fost identificată
ca participant.

Codul de guvernanţă corporativă şi Codul de etică
în afaceri ale Patria Bank descurajează practicile
anticoncurenţiale şi de corupţie, încurajând cooperarea
şi colaborarea cu entitaţile din sistemul bancar românesc,
precum şi cu instituţiile/autorităţile naţionale şi
internaţionale.
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MATERIALITATE
INTERNĂ
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Capitolul II

Analiza de
materialitate
internă.
Stabilire teme
prioritare.
La baza realizării acestui raport a stat o analiză internă a principalelor teme ce
urmează să fie cuprinse în raport. Pentru acest prim exercițiu de raportare, am
realizat o analiză de materialitate internă. Astfel, raportul cuprinde acele teme
care influențează într-o mare măsură impactul economic, social și de mediu, pe
care compania îl are prin activitățile pe care le desfășoară. Obiectivul nostru este
ca pentru raportul aferent anului 2018 să extindem analiza de materialitate către
toți stakeholderii.
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Aspecte specifice
ASPECTE
ECONOMICE

ASPECTE
DE MEDIU

1
2 Impactul
economic indirect
3 Politica
4 Comportament
5 Materialele utilizate
6 Consumul
energetic
7 Emisii
8
9 Ape uzate
10
11
12 management
13
14 Dezvoltare prof.
15 drepturilor omului
16
17 Politici publice
18 Marketing
responsabil
19 caracter personal
20 Incluziune
21 a clientului
22
Evaluarea cererilor de

ASPECTE
SOCIALE
ȘI DE
PERSONAL

ASPECTE
SPECIFICE
SECTORULUI
FINANCIAR

de mediu

04
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2

13

Analiza de materialitate
internă

ASPECTE ECONOMICE
1.
2.
3.
4.

Pentru stabilirea temelor prioritare ale Raportului de Sustenabilitate a fost realizată o
analiză de materialitate internă. Matricea de față reprezintă raportul dintre răspunsurile
oferite la chestionarul de materialitate de către echipa de management (axa I) și cele
oferite de echipa de sustenabilitate a Băncii (axa II).

Prezența pe piață
Impactul economic indirect
Politica de achiziții
Comportament anti-concurențial

ASPECTE DE MEDIU
5.
6.
7.
8.
9.
10.

II

11.

Materialele utilizate în operațiuni
Consumul energetic
Emisii
Consumul de apă
Ape uzate și deșeuri
Conformarea cu standardele și reglementările
legislative din domeniul protecției mediului
Evaluarea cererilor de finanțare utilizând
criterii de mediu

ASPECTE SOCIALE ȘI DE
PERSONAL
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Relații angajați/ management
Securitate și sănătate în muncă
Dezvoltare profesională pentru angajați
Evaluarea respectării drepturilor omului
Comunități locale
Politici publice
Marketing responsabil
Protecția datelor cu caracter personal

ASPECTE SPECIFICE
SECTORULUI FINANCIAR
20.
21.
22.

Incluziune financiară
Securitatea financiară a clientului
Inovație și tehnologie

I
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CLIENȚII
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Capitolul III

CLIENȚII.

Clienţi externi
Protecția datelor cu caracter personal
În luna mai 2016 au intrat în vigoare
Regulamentul (EU) 2016/769 privind
Protecția Datelor cu Caracter Personal cu
scopul de a standardiza la nivel European
reglementările privind protecția datelor cu
caracter personal ale clienților. România va
aplica aceste reglementări începând cu luna
mai 2018, principiile privind confidențialitatea
și gestionarea datelor cu caracter personal
ale acestui regulament urmând să fie
reglementate în politicile și procedurile
existente ale Băncii.
Patria Bank SA urmărește situația sesizărilor
primite din partea Autorității Naționale pentru
Protecția Consumatorilor (ANPC) si Autorității
Naționale de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)
în vederea stabilirii măsurilor necesare
desfășurării activității în condiții optime.

Deşi marile oraşe sunt din ce în ce mai aglomerate, o bună parte din populaţia
României locuieşte încă în mediul rural, mai exact 43%, însemnând 9,7
milioane români. În acest context, 50% dintre sucursalele Patria Bank SA se
găsesc în mediul rural şi în oraşele mici şi ies în întâmpinarea acestor nevoi de
bancarizare. (sursa Institutul Național de Statistică)
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În urma analizei reclamațiilor înregistrate cu
privire la încălcarea reglementărilor legate
de protecția datelor cu caracter personal, se
constată ca Patria Bank SA a primit în anul
2017 45 de sesizări, dintre care o sesizare
din partea Autorității Naționale pentru
Protecția Consumatorilor și două sesizări din
partea Autorității Naționale de Supraveghere
a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,
fără a înregistra amenzi sau avertismente
de la aceste autorități. Canalele de adresare
a reclamațiilor spre soluționare sunt: email,
scrisoare, telefonic în call center sau direct în
agenție.
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Incluziune financiară
50% dintre sucursalele
Patria Bank SA se găsesc
în oraşele mici şi în mediul
rural şi vin în întâmpinarea
nevoii de bancarizare.
Dintre românii ce locuiesc
în mediul rural, aproximativ
61% reprezintă populaţia
activă, din care 23% lucrează
în agricultură. În comparaţie
cu mediul urban, cel rural,
are un grad de bancarizare
redus, 60% din totalul
populaţiei nu are cont
curent sau card de debit.

Patria Bank joacă un rol important în susţinerea
comunităţilor şi afacerilor locale, în special cele din
mediul urban mic şi din mediul rural, profitând de
reţeaua teritorială acoperitoare şi o bază solidă de
lichiditate, compusă dintr-un mix de resurse provenite de
la o bază strategică de deponenţi.
Din punct de vedere strategic, Banca a vizat acordarea
de credite clienților tradiţionali (retail, persoane juridice:
IMM, Corporate şi Agro), dar şi continuarea finanţărilor
într-o zonă puţin exploatată de sistemul bancar românesc,
urmărind să ofere produse bancare unor clienţi mai puțin
atractivi pentru industria bancară:

retail low-mass market

persoane juridice

Clienţi care beneficiază de venituri
mai reduse şi care sunt mai puțin
“vizibili”/ targetaţi de sistemul
bancar românesc (reprezentată de o
populaţie estimată la un total de 3,6
milioane de prospecţi: 15% tineri cu
vârste cuprinse între 21-35 ani, 55%
adulţi cu vârste cuprinse între 35 şi
65 de ani şi 30% pensionari cu vârste
cuprinse între 65 şi 75 de ani).

Microîntreprinderi (cu o cifră de
afaceri de până în 500 mii Eur),
segment pe care Patria Bank este
unul dintre liderii de piaţă, situânduse în top 3 şi agroîntreprinderi mici/
ferme agricole de familie, Banca
beneficiind de forţă de vânzare
specializată şi experienţă relevantă
pe acest domeniu de activitate.

Pe parcursul anului 2017, Banca a acordat următoarele finanţări celor două categorii
menţionate mai sus:
•

pentru clienţii low mass market - un număr de 3.142 credite;

•

pentru microîntreprinderi - un număr de 1.695 credite.
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Astfel, Banca s-a implicat în finanţarea producătorilor
de mici dimensiuni, sprijinind astfel accesul acestora
la produsele bancare. Pentru acest segment Banca are
produse testate şi validate în ultimii 7 ani şi sunt disponibile
inclusiv produse cu garanţii oferite de Uniunea Europeană
(prin programul EaSI), precum şi programele de garantare
oferite de fondurile de garantare locale (FNGCIMM şi FGCR).
Totodată, în România, potrivit studiilor Consiliului Naţional
al Persoanelor Vârstnice, peste 50% dintre pensionari
au venituri sub 2.000 lei, ceea ce îi plasează în categoria
persoanelor vulnerabile financiar. În aceste condiţii
Patria Bank SA a lansat pe parcursul anului 2017 o serie
de promoţii pentru pensionari, dar şi pentru persoanele
cu venituri de doar 500 lei. Creditul Patria Imediat a fost
special creat pentru cei care au venituri reduse sau pentru
cei ce sunt pensionari.
Pentru a întări orientarea noastră în direcția promovării
incluziunii financiare și oferirea de servicii financiare celor
care sunt mai puțin deserviți de bănci, datorită profilului
lor socio-demografic sau localizării, în 2017 Patria Bank
și-a definit poziționarea prin lansarea primei campanii
de comunicare de brand. Sub un nou slogan, PATRIA
BANK. PENTRU TOȚI ROMÂNII, și conceptul creativ
“Faci multe pentru patrie, e timpul să facă și Patria
ceva pentru tine!”, campania și brandul Patria Bank
celebrează normalitatea, oamenii muncitori, modești care
nu intră în lumina reflectoarelor și care nu se așteaptă
la aplauze sau bis. Sunt toți cei care vor să trăiască într-o
Românie normală, decentă, a bunului simţ și fac tot ce le
stă în putință pentru a le fi mai bine acasă, cu familiile și
gospodăriile lor.
Despre toți acești români nu se vorbește foarte des. Patria
Bank nu a uitat de ei, pentru că lucrează pentru ei în fiecare
zi. Prin noua poziționare și mixul variat de produse oferite
(de la clasicele produse de economisire și creditare, până la
finanțare agro, microfinanțare
și credite fără garanții pentru Plecând de la premisa că România nu este reprezentată doar de
românii din București, Timișoara, Cluj, Iași sau din orașele mari,
companii), Patria Bank își
dar și de cei din orașele mici și din rural, ne propunem să aducem
propune să fie o alternativă
cele două Românii împreună, cea urbană și cea rurală. Campania
viabilă în mintea tuturor
românilor, indiferent că provin a promovat românii obișnuiți, care își câștigă pâinea muncind
cinstit, cu meserii care nu sunt neapărat la modă și care nu
din mediul urban sau rural,
au venituri mai mici sau mai necesită un business attire. Pentru ei, Patria Bank vine cu oferte
mari, au afaceri la început de simple, la îndemână, nesofisticate, fie că vorbim de economii,
credite de consum pentru orice venit sau finanțări fără avans și
drum sau experimentate.
fără garanții pentru companii.
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Inovație și tehnologie
Accent puternic pe digitalizare – baza
modelului de afaceri al Patria Bank
Tehnologia este esențială pentru Patria Bank în măsura în care ajunge efectiv la
segmentul de piață țintit.
Ne-am propus și urmărim în continuare să integrăm procesul de digitalizare atât în
infrastructură cât și în operațiunile desfășurate de client. Introducerea semnăturii
biometrice este un exemplu în acest sens.

2018

2017

Realizări și planuri
•

95% din infrastructura centrului de date a fost îmbunătățită în perioada
2016 - 2017

•

Capacitate de procesare îmbunătățită, capabilități de stocare a datelor și
procese îmbunătățite de securitate

•

SIEM (security incident management platform) – Platforma de
management a incidentelor de securitate: instalată, în curs de
customizare

•

Birou digital care încorporează semnătura biometrică și OCR

•

Internet Banking Asistat (IBA) pentru tranzacții (îmbunătățirea
incluziunii financiare) – în functiune din oct. 2017

•

Noua platforma de Internet Banking este în prezent în curs de dezvoltare

•

Mobile Banking nou

•

Platforma Distribuția Agenților de Vânzare

•

Platforma Broker pentru Retai

•

M-POS pentru forța de vânzări mobile și parteneri

PATRIA - RAPORT DE SUSTENABILITATE 2017

54

Serviciul de Internet Banking Asistat (IBA)
Serviciul de Internet Banking Asistat (IBA) este principalul proiect din zona inovaţie
şi tehnologie. Este o aplicație de banking asistat, folosită în realizarea operațiunilor
la nivel de rețea și care se bazează pe înrolarea clientului într-un mod simplu, sigur
și rapid prin semnătură biometrică. “Semnătura biometrică” presupune autorizarea
și confirmarea tranzacțiilor, printr-o semnătură electronică realizată pe tabletă.
În plus, prin captarea semnăturii electronice sunt înregistrați o serie de parametrii
biometrici: imaginea semnăturii, viteza și presiunea cu care se realizează,
transformând întreg procesul într-unul mai sigur și mai eficient decât varianta
tradițională cu semnătura fizică pe hârtie.
Avantajele clientului:
•

Crează un spațiu interactiv, în care clientul beneficiază de o prezentare
multimedia a procesului operațional demarat;

•

Facilitează un proces mai puțin stresant pentru client, oferindu-i control
total;

•

Automatizările sistemului salvează timp, diminuând timpul petrecut de
client în agenție.

Aplicaţia crește satisfacția clientului, oferă servicii prompte și rapide, majoritatea
operațiunilor fiind realizate online. De asemenea, ajută la reducerea erorilor
operaționale umane, diminuează birocrația și reduce consumul de hârtie și resurse.
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Securitatea financiară a
clientului
Politica organizației cu privire la
dezvoltarea și vânzarea echitabilă a
produselor și serviciilor financiare
Politica Băncii cu privire la
dezvoltarea de produse și
servicii este reglementată
intern, astfel că se definesc
principiile de bază avute
în vedere în activitatea de
dezvoltare și modificare
a produselor și serviciilor
bancare oferite de Patria
Bank, asigurând un cadru
general adecvat al procesului
de dezvoltare și în vederea
creșterii nivelului de
satisfacție a clienților actuali
și potențiali, asigurării

avantajului competitiv al băncii, cu impact pozitiv în
poziționarea Băncii în cadrul sistemului bancar, precum
și creșterii profitabilității, prin dezvoltarea și menținerea
unui portofoliu calitativ din punctul de vedere al analizei
risc-rentabilitate și în conformitate cu strategia de afaceri
a Băncii.
Un alt obiectiv semnificativ este legat de componenta
de risc, respectiv identificarea, evaluarea, monitorizarea
și controlul sau diminuarea riscurilor ocazionate de
dezvoltarea unui produs nou sau modificarea unui
produs sau serviciu din oferta Băncii cum ar fi: risc de
credit, risc de piață, risc de lichiditate, risc operațional,
risc reputațional, risc strategic, risc de conformitate
(inclusiv riscul de spălare a banilor și finanțare a
terorismului).

Soluții pentru clienți
Banca dezvoltă și adaptează
în permanență produsele și
serviciile oferite clienților săi,
pentru a rămâne conectată
la necesitățile acestora, acest
lucru regăsindu-se și în
modul de abordare a relației
cu clienții Băncii. Astfel,
Banca a dezvoltat și continuă
să dezvolte produsele și
serviciile proprii pentru
a se adapta necesităților
clienților, pentru a oferi un
confort acestora și pentru
a ramâne în permanență

prompți la solicitările acestora. Astfel, Banca a definit
segmente specifice atât în ceea ce privește clientela, cât și
produsele aferente, dar și structura de personal propriu,
pentru a răspunde nevoilor clienților, pe următoarele
segmente strategice:
• Retail; 		
• Microîntreprinderi;
• Agro;
• IMM și Corporate.
Gama de produse oferite de Bancă acoperă necesitățile
clientelei sale atât pe zona de creditare (credite ipotecare/
credite de consum/ carduri de credit și overdraft-uri
pentru clienții din zona retail; credite de investiții/ credite
pentru capital de lucru/ credite permanente de lucru
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pentru clienții din zona persoane juridice), cât și cea
de economisire (depozite, conturi curente, conturi de
economii).
Banca înțelege că în viața fiecărei persoane pot apărea
evenimente imprevizibile. Astfel, oferă soluții pentru
clienții care doresc să își achite creditul dar care
înregistrează dificultăți financiare și se află temporar
în imposibilitatea rambursării obligațiilor de plată
datorită unor situații de moment: pierderea locului de
muncă, scăderea veniturilor, caz de boală sau: deces.
În aceste situații salariații Băncii încearcă împreună
cu clientul să găsească cele mai bune condiții de
revizuire a graficului de rambursare a creditului, astfel
încât acesta să poată ulterior să continue achitarea
obligațiilor bancare.
Astfel, în cursul anului 2017, Banca a procedat la
restructurarea a 21 de finanțări în suma totală de 4,6
mil. lei (1 mil. Eur), din care 6 clienți persoane fizice
(cu o expunere în suma de 2,3 mil. lei) și 15 clienți
persoane juridice (cu o expunere în suma de 2,3 mil.
lei).
În ceea ce privește influența legii nr. 77/2016 privind
darea în plată a unor bunuri imobile în vederea
stingerii obligațiilor asumate prin credite, Banca are în
portofoliu la sfârșitul lunii decembrie 2017 un număr
de 1.404 credite, în suma totală de 150 mil. lei (32 mil.
Eur), care pot fi afectate de prevederile acestei legi.
Banca a primit un număr de 53 solicitări privind
aplicarea prevederilor legii nr. 77/2016 în valoare de 14
mil. lei, din care 24 de expuneri, în suma totală de 6,4
mil. lei, au fost soluționate prin preluarea imobilelor în
contul datoriei.
De asemenea, Banca are în derulare un număr de 74 de
finanțări acordate în CHF, în suma de 20 mil. echivalent
lei (4,3 mil. Eur), din care: 7 finanțări au fost scoase
în afara bilanțului (în suma de 5,7 mil. echivalent lei,
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respectiv 1,2 mil. Eur) și 67
de finanțări sunt în bilanțul
Băncii, în suma de 14,3 mil.
lei, din care:
•

54 de credite, în suma de
10,7 mil. lei au serviciul
datoriei la 31.12.2017 mai
mic de 30 de zile;

•

5 credite, în suma de
1,1 mil. lei au serviciul
datoriei cuprins între 31
și 60 de zile;

•

8 credite, în suma de 2,5
mil. lei, care au serviciul
datoriei peste 90 de zile.

Din creditele acordate în
CHF, pentru un număr de 10
finanțări în valoare de 2,9
mil. lei clienții au solicitat
aplicarea prevederilor legii
nr.77/2016, iar în 4 cazuri în
valoare de 1,1 mil. lei au fost
soluționate prin preluarea
imobilelor în contul datoriei.
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Capitolul IV

COMUNITATEA
INTERNĂ
Oamenii Patria
În viziunea noastră de resurse umane privim performanţa ca o premisă a
sustenabilităţii. Prin tot ceea ce facem susţinem talentele, recompensăm
dezvoltarea şi credem în diversitate, inovaţie şi implicarea fiecăruia.
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Oamenii Patria
140

Cifrele de mai jos ilustrează situaţia angajaţilor din Grupul Patria, distribuţia în funcţie de
gen, vârstă şi contract de muncă.

926

salariaţi activi
La sfârşitul anului 2017, Patria Bank avea un număr de 926 salariaţi activi, din care:

salariaţi activi
La finalul anului 2017 Patria Credit IFN avea un număr de 140 salariaţi, dintre care:
Număr total de angajați în funcție de contractele de muncă (permanent sau
temporar), în funcție de gen:

621 femei
dintre care 587 cu contract de muncă
încheiat pe perioadă nedeterminată;

Bărbați
33%

Număr total de angajați în funcție de
contractele de muncă (permanent sau
temporar), în funcție de regiune:
•

•

Număr total de angajați în funcție
de tipul raporturilor de muncă (cu
normă întreagă sau cu jumătate de
normă), în funcție de gen:

43 angajati cu contract de muncă
încheiat pe perioadă determinată, din
care 21 sunt angajaţii centralei, iar 22
sunt angajaţii din reţeaua teritorială;
883 angajaţi cu contract de muncă
încheiat pe perioadă nedeterminată, din
care 339 sunt angajaţii centralei, iar 544
sunt angajaţii din reţeaua teritorială.

•

881 angajaţi cu contract de muncă
normă întreagă, dintre care 608 femei
şi 273 bărbaţi;

•

45 angajaţi cu contract de muncă cu
normă parțială, dintre care 31 femei şi
14 bărbați

59 bărbaţi
din care 55 cu contract de muncă
încheiat pe perioadă nedeterminată

Femei
58%

305 bărbaţi
dintre care 296 cu contract de muncă
încheiat pe perioadă nedeterminată

Femei
67%

81 femei
din care 78 cu contract de muncă
încheiat pe perioadă nedeterminată;

Bărbați
42%

Număr total de angajați în funcție de contractele de muncă (permanent sau
temporar) şi în funcție de gen:

Număr total de angajați în funcție de
contractele de muncă (permanent sau
temporar), angajati în centrală şi în
reţea:

Număr total de angajați în funcție
de tipul raporturilor de muncă (cu
normă întreagă sau cu jumătate de
normă) şi în funcție de gen.

•

7 angajaţi cu contract de muncă încheiat
pe perioadă determinată, dintre care
4 sunt angajaţii centralei, iar 3 sunt
angajaţii din reţeaua teritorială;

•

40 angajaţi cu contract de muncă
normă întreagă, dintre care 28 femei
şi 12 bărbaţi;

•

133 angajaţi cu contract de muncă
încheiat pe perioadă nedeterminată,
dintre care 68 sunt angajaţii centralei, iar
65 sunt angajaţii din reţeaua teritorială.

•

100 angajați cu contract de muncă
cu normă parțială, dintre care 56 de
femei și 44 bărbați

Există un număr foarte mic de lucrători care nu sunt angajaţi Patria Bank, dar care
prestează o activitate pentru Bancă, respectiv: angajaţii firmelor de curaţenie şi cei care
asigură securitatea.
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Angajați noi și fluctuația de personal
Anul 2017 a fost un an important pentru reorganizarea şi restructurarea Băncii, urmare a
procesului de fuziune derulat între Patria Bank SA și Banca Comercială Carpatica SA, acest
lucru reflectându-se şi în fluctuaţia de personal. Astfel, în cursul anului 2017 în special
după încheierea proiectului de fuziune, Banca s-a confruntat cu o fluctuaţie de personal
de 351 de salariați.

8

salariaţi activi
La sfârşitul anului 2017 SAI Carpatica Asset Management avea un număr de 8 salariaţi
activi, dintre care:

222

Număr total de angajați în funcție de contractele de muncă (permanent sau
temporar) în funcție de gen:
Bărbați
50%

4 femei
toate cu contract de muncă încheiat pe
perioadă nedeterminată;
4 bărbaţi
toți cu contract de muncă încheiat pe
perioadă nedeterminată;

Femei
50%

Număr total de angajați în funcție de
contractele de muncă (permanent sau
temporar):
•
•

Număr total de angajați în funcție
de tipul raporturilor de muncă (cu
normă întreagă sau cu jumătate de
normă).

2 angajati cu contract de muncă încheiat
pe perioadă determinată;

•

6 angajaţi cu contract de muncă încheiat
pe perioadă nedeterminată.

toți angajații sunt cu normă întreagă

angajări
În perioada mai - decembrie 2017 au fost angajate 222 de persoane, dintre care:
În funcţie de regiune:

În funcţie de gen:

În funcţie de vârstă:

•

•

•
•

Sub 30 ani: 71 angajaţi
Între 30 şi 50 ani: 140 angajaţi

•

Peste 50 ani: 11 angajaţi

•

61 în centrală (5 funcţii de
conducere, 56 funcţii de execuţie),
161 în reţea (14 funcţii de
conducere, 147 funcţii de execuţie)
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•

167 femei (15 funcţii de conducere,
152 funcţii de execuţie)
55 bărbaţi (4 funcţii de conducere,
51 funcţii de execuţie)

Retea

0

Femei

Bărbați

funcţii de execuţie

funcţii de execuţie

funcţii de conducere

funcţii de conducere

65

Sub 30 ani:
Între 30 şi 50 ani
Peste 50 ani

Numărul contractelor de muncă încetate

13

Fluctuaţia de personal pentru perioada de
referinţă, respectiv mai – decembrie 2017, este
de 13,9 %, fluctuaţia la nivel de centrală fiind de
15,3 %, iar la nivel de reţea de 13,13 %.

angajări
În perioada mai – decembrie 2017, 13 persoane noi au fost angajate în funcţii de
execuţie, dintre care:

Pentru SAI Carpatica Asset Management
informaţia nu este relevantă, întrucât nu au
existat încetări ale contractelor de muncă.

18
16
14
12
10
8

În funcţie de regiune:

În funcţie de gen:

În funcţie de vârstă:

•
•

•
•

•
•

Sub 30 ani: 6 angajaţi
Între 30 şi 50 ani: 6 angajaţi

4

•

Peste 50 ani: 1 angajat

0

5 în centrală;
8 în reţea

10 femei
3 bărbaţi
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2

2

2

1

1

1

0

0

0

Centrală

Retea

Bărbați

Femei

2

351

încetări
Între 30 şi 50 ani

În funcţie de regiune:

În funcţie de gen:

În funcţie de vârstă:

•

•

•
•
•

•

angajări

150 în centrală (23 funcţii
de conducere, 127 funcţii de
execuţie);
201 în reţea (34 funcţii de
conducere, 167 funcţii de
execuţie)

66

•

243 femei (35 funcţii de conducere,
208 funcţii de execuţie);
108 bărbaţi (22 funcţii de
conducere, 86 funcţii de executie).

Sub 30 ani: 50 angajaţi
Între 30 şi 50 ani: 243 angajaţi
Peste 50 ani: 58 angajaţi
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Rețea

Numărul contractelor de munca încetate în perioada mai – decembrie 2017 este de 351,
dintre care:

Peste 50 ani

nu au avut angajări în perioada mai sus menţionată.

1
Centrală

General

Sub 30 ani:

0

6

Centrală

Retea

Femei

Bărbați

funcţii de conducere

funcţii de execuţie

funcţii de conducere

funcţii de execuţie

67

Sub 30 ani:
Între 30 şi 50 ani
Peste 50 ani

Diversitatea la locul de muncă

21

încetări
Numărul încetărilor de contracte de muncă în perioada mai – decembrie 2017 este de
21 (cu funcţii de execuţie), din care:
În funcţie de regiune:

În funcţie de gen:

În funcţie de vârstă:

•
•

•
•

•
•

Sub 30 ani: 3 angajaţi
Între 30 şi 50 ani: 17 angajaţi

•

Peste 50 ani: 1 angajat

8 în centrală;
13 în reţea

15 femei
6 bărbaţi
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6
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4

Femei

Țintele propuse pentru asigurarea
diversității:
• Selectarea de persoane de ambele
genuri
• Selectarea unor persoane ale căror
studii să acopere diferite domenii
• Selectarea de persoane a căror
experiență să acopere diferite niveluri
de conducere

Distribuţia persoanelor din posturile de conducere ale organizaţiei în funcţie de gen şi
vârstă:

90

6

6

Banca se asigură că există un echilibru
în procesul de selecție a candidaților, atât
pe funcțiile de conducere, cât și în cele de
execuție, care să asigure o componență
suficient de diversificată în ceea ce privește
vârsta, genul, educația și experiența
profesională.

5

2

40

4

30
20

Sub 30 ani:
Între 30 şi 50 ani
Peste 50 ani

0

încetări
nu au avut loc încetări de contracte de muncă în perioada mai – decembrie 2017

Beneficii acordate angajaţilor
Grupului Patria

3

1

2
1

10

0

0

0

Bărbați

Bărbați

Femei
4.5

140

12

3.5

100

10

3

80
60

2.5

8

2

6

1.5

40

4

1

20

0.5

0

0

Sub 30 ani:
Între 30 şi 50 ani
Peste 50 ani

2
0

Sub 30 ani:
Între 30 şi 50 ani
Peste 50 ani

Beneficiile oferite angajatilor sunt următoarele:
• Credite acordate angajaţilor Grupului Patria, în condiţii de favoare;
• Abonament de servicii medicale;
• Oferte speciale negociate pentru angajaţii Grupului Patria cu diferiţi furnizori (oferte
de telefonie, achiziționare de produse cosmetice, abonamente la săli de sport etc.)
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Femei

14

4

120

Bărbați

Femei

69

Sub 30 ani:
Între 30 şi 50 ani
Peste 50 ani

Diversitatea la locul de muncă

Raportul dintre salariul acordat bărbaților
și salariul acordat femeilor, în funcție de
nivelul în companie:

Distribuţia persoanelor de execuție din Patria Group în funcţie de gen şi vârstă:

80

Funcții de conducere

Funcții de execuție

450

70

350

60

Pentru funcțiile de conducere, raportul
dintre salariul acordat femeilor și
salariul acordat bărbaților este de 85%

Pentru funcțiile de execuție, raportul
dintre salariul acordat femeilor și
salariul acordat bărbaților este de 71%
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Femei

Politica Patria Bank cu
privire la dezvoltarea
profesională a angajaților
Patria Bank SA își propune să fie o organizație care învață
permanent, adaptându-se la noile tendințe ale pieței și la
noile provocări ale tehnologiei. Pentru atingerea acestui
deziderat ne-am propus să cream o viziune comună și
modele atitudinale, formare continuă profesională și
personală și nu în ultimul rând să lucrăm în echipă.
În acest sens, angajații companiei beneficiază de
programe de formare profesională care răspund nevoilor
de business, prin canale și metode de învațare diverse
(e-learning, programe construite cu traineri interni sau
experți externi).
Programul de educație în servicii își propune crearea
unei experiențe deosebite pentru angajați și clienți
prin îmbunătățirea serviciilor interne și externe ale
organizației. Acesta a început în anul 2017, cu sesiuni de
leadership pentru managementul Băncii și programe
de customer care și customer service pentru personalul
din front-office și vor continua și în 2018 cu traininguri
de excelență în servicii pentru 350 de salariați ai Băncii.
Prin certificarea a doi traineri interni ne propunem
să transmitem informații, instrumente, principii și
înțelegerea de care este nevoie pentru ca organizația
noastră să devină o realitate de care să vorbească și
competiția.
Specialiștii noștri interni au conceput o serie de cursuri
specifice activității financiar-bancare și IT, care au fost

livrate către salariați prin
aplicația de e-learning a
Băncii, finalizate cu testări
obligatorii, prin care a fost
verificat gradul de însușire a
cunostințelor, precum și prin
sesiuni de învățare în clasă,
combinate cu sesiuni de
învătare experimentală sau
prin joc.
În vederea pregătirii fuziunii
dintre Banca Comercială
Carpatica SA și Patria
Bank SA au fost pregătite
și implermentate sesiuni
de instruire pe aplicațiile
informatice care urmau să
fie utilizate în noua entitate
bancară, care s-au concretizat
în traininguri desfășurate
la clasă, precum și sesiuni
de testare și monitorizare
a gradului de utilizare
independentă a acestora și
feedback în timp real, astfel
încât să reducă la minimum
riscurile operaționale în
noua entitate.

Dezvoltarea profesională
La Patria Bank ne definesc curiozitatea şi învăţarea continuă. Credem în oamenii deschiși
să învete şi am transformat Banca într-un loc de învăţare permanentă. Prin training-uri
şi programe de e-learning oferim informaţii ce susţin performaţa şi dezvoltarea fiecăruia.
Cifrele de mai jos ilustrează situaţia programelor de formare desfăşurate.
Statistica numărului mediu de ore de
formare profesională desfășurate întrun an pentru fiecare angajat, în funcție
de gen

Numărul mediu de ore de formare
profesională desfășurate într-un an
pentru fiecare angajat, în funcție de
categoria de angajați:
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Barbați

Management

Femei

Execuție

Tipuri de training oferite angajaților
•
•
•
•
•

Cursuri pentru familiarizarea cu aplicațiile informatice
Cursuri de promovare a produselor băncii și tehnici de vânzări
Customer Care
Leadership și excelența în servicii
Certificări în diferite domenii

Numărul total de angajați care au beneficiat de
evaluarea performanței și distribuirea pe gen și
categorie de angajați
Numărul total de angajați care au beneficiat de evaluarea performanței: 775 (81%)
Categorie
• Funcții conducere = 146 (19%)
• Funcții excecuție = 629 (81%)

Numărul total de angajați care au
beneficiat de evaluarea performantei în
funcție de gen:
• Femei: 527 (68%)
• Bărbați: 248 (32%)
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Gradul de satisfacție al
angajaților Patria Bank

Mediul de lucru (biroul, lumina, locația, curățenia)
12.23%
4.26%

21.28%

Interacțiunea vorbită și scrisă
10.11%
Cu managerul
direct
Cu colegii din
Cu colegii
din r

26.06%

26.06%

Cu colegii
din department
Foarte mu
Destul de mu
Nemu

Altele

Relația cu Managerul Direct

Interacțiunea zilnică cu colegii
19.68%
23.40%
5.85%

37.77%

86,71% dintre colegii respondenți au evaluat relația cu
managerul direct cu note de 8-9-10
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0.53%
2.13%

86,71%
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Strategia de
implicare în
comunitate

IMPLICAREA ÎN
COMUNITATE
Implicarea angajaților în proiecte de voluntariat a reprezentat unul dintre
instrumentele prin care demonstrăm implicarea noastră în susținerea direcțiilor
strategice menționate și prin care am urmărit totodată consolidarea echipei
Patria Bank SA şi crearea unei culturi organizaţionale bazată pe respect,
implicare şi dezvoltare sustenabilă.
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În ceea ce priveşte implicarea în
comunitate, aceasta a fost îndreptată
către susţinerea de proiecte culturale,
educaţionale, de promovare a valorilor
şi tradiţiilor româneşti. Prin toate
proiectele în care ne-am implicat și ne
vom implica, ne propunem să sprijinim
oameni, idei, proiecte, menite să ajute
România să crească în cele patru direcţii
importante pentru noi: cultură, educație,
social și mediu. Susținem proiectele care
sunt în acord cu misiunea, viziunea și
valorile noastre, care credem că vin în
completarea acțiunilor derulate deja de
Bancă sau le sprijină ca atare.
Implicarea angajaților în proiecte de
voluntariat a reprezentat unul dintre
instrumentele prin care demonstrăm
implicarea noastră în susținerea
direcțiilor strategice menționate și prin
care am urmărit totodată consolidarea
echipei Patria Bank SA şi crearea
unei culturi organizaţionale bazate
pe respect, implicare şi dezvoltare
sustenabilă.

77

Proiectele
culturale

Proiectele
educaționale

Sub conceptul Patria Talentelor, ne-am implicat în
susținerea de manifestări culturale în domeniul muzical:

În zona de educație și sănătate ne-am implicat în
acțiuni de susținere a promovării produselor românești,
produse în gospodăriile din mediul rural și a micilor
meșteșugari, în special, în susținerea studenților și în
promovarea unei vieți sănătoase:

Am susținut Asociația Societatea
Muzicală în organizarea și
promovarea Concursului Naţional
de Compoziţie şi Interpretare Mihail
Jora şi a Turneului Laureaţilor,
cu scopul de a susţine valorile
culturale autentice şi de a promova
tinerele talente din România.
Concursul Mihail Jora este cel mai
vechi şi mai important concurs
naţional de muzică clasică din
România, ajuns acum la cea de-a
27-a ediție. Pe lângă cei peste 50
de tineri înscriși în competiție,
proiectul a atins prin cele peste
10 concerte susținute în țară
și strainătate peste 1.000 de
spectatori.

Împreuna cu Fundația Ateneul
Român am continuat susținerea
Festivalului şi Concursului
Internaţional de Canto Hariclea
Darclée, la care s-au înscris nu
mai puţin de 200 de concurenţi
din lumea întreagă, dintre care 80
din China. Printre manifestarile
festivalului s-au numărat: Recitalul
inaugural susţinut de laureaţii
ediţiei anterioare a competiţiei,
Recitalul formidabilului tânăr
pianist Matei Varga, reprezentaţia I
Pagliacci de Leoncavallo, Concertul
Extraordinar de pe Esplanada
Dunării și Gala Laureaţilor în care
a fost decernat Marele Premiu
Darclée, care a revenit sopranei
Ludmilla Miranda Bauerfeldt
din Brazilia și mezzosopranei
Florentina Soare.

Susținem printr-un parteneriat
strategic Asociatia Creștem România
împreună și proiectele acesteia:

de subzistență și contribuim la
însănătoșirea orășenilor.

Mall Țărănesc www.malltaranesc.ro am contribuit la creşterea numărului
de producători înscrişi pe site
precum şi a numărului de produse
achiziţionate. Pe parcursul anului 2017
platforma a ajuns la aproximativ 400
de producători înscrişi. Concomitent,
am oferit finanțare dedicată
producătorilor şi meşteșugarilor
înscrişi în platformă şi am promovat
platforma.
Agapa cu meșteșug – am participat
alături de asociație la târgurile
organizate în Brașov, unde s-au
reunit peste 30 de producători locali
promovând importanța consumului
de produse românești, locale.
Adoptă un țăran – este proiectul prin
care împreună salvăm gospodăriile
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Plantează în România – este
acțiunea dedicată naturii, îndemnul la
educație adresat oamenilor și expresia
unității naționale. Acțiunea de la
Brănești din luna octombrie 2017,
a adunat un număr de peste 120 de
persoane
În direcţia promovării educaţiei şi
dezvoltării tinerilor, precum şi a
spiritului antreprenorial Patria Bank
SA a susţinut în calitate de partener
conferinţa Dare to Speak, eveniment
organizat de studenţii de la Facultatea
de Cibernetică din cadrul ASE
București.
Am participat în cadrul ediţiilor
Business Days din Iaşi, Timişoara şi
Bucureşti.
În Patria Sanătoasă suntem mereu în
mişcare, avem nevoie de sport şi practici
sănătoase, pentru a ne menţine starea de
echilibru. Prin Patria Sănătoasă susţinem
acţiuni dedicate sănătaţii şi stării de bine.
În 2017, angajaţii au fost susținuți să
participe la competiţii sportive - peste 50
dintre colegii noștri au alergat în cadrul
competițiilor Bucharest Half Marathon
(mai) şi Bucharest Marathon (octombrie),
susţinând cauza Asociației Help Autism.

Proiectele
sociale și de mediu
Patria Faptelor Bune și Patria implicată sunt cele două
platforme pentru proiecte sociale şi de mediu pe care
ne-am propus să le dezvoltăm și sub umbrela cărora
angajaţii Patria Bank SA, alături de bancă, și-au adus
aportul:
Campanii de donare de sânge începând din ianuarie 2017 Patria
Bank SA a început să găzduiască la
sediul său din Bucureşti campanii
periodice de donare de sange în
parteneriat cu Centrul de Transfuzii
Bucureşti. Trei acțiuni au fost
realizate în anul 2017 (ianuarie,
iunie şi noiembrie) și s-au strâns
peste 180 de voluntari donatori,
angajaţi ai Patria Bank SA şi vecini
din sediul central, care împreună au
donat peste 60 de litri de sânge, atât
de necesar celor aflaţi în dificultate.
Participarea angajaţilor în cadrul
târgurilor caritabile – în luna
decembrie, a fost organizat un târg
de produse culinare realizate de
colegii din București. Peste 3.600 lei
au fost strânşi şi donaţi unei cauze
sociale.

Susţinerea asociaţiilor şi fundaţiilor
prin direcţionarea a 2% din
impozitul pe venit către cauzele
promovate şi propuse de colegi
în cadrul Băncii. O campanie de
comunicare internă a fost derulată
în acest sens.
Participarea la proiectul Plantează
în România - prin care împreună
cu peste 150 de voluntari şi
Asociaţia Creştem România
Împreună, am susţinut plantarea a
4.000 de puieți de stejar şi frasin în
pădurile gestionate de Ocolul Silvic
Brănești

Valoarea totală a investițiilor pe care Patria Bank SA le-a facut pentru comunitate, în
cadrul susținerii liniilor cultură, educație, social și mediu a fost de circa 40.000 de euro
în 2017, impactul în ceea ce privește beneficiarii fiind evaluat la peste 10.000 de oameni
direct susținuți, tineri, producători, persoane cu autism și nu numai.
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CONTEXTUL
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Capitolul V

CONTEXTUL
Pentru identificarea impactului privind responsabilitatea clienților față de
mediul înconjurător, compania clasifică activitățile acestora conform domeniului
de activitate

Evaluarea cererilor
de finanțare
utilizând criterii
de conformare
cu standarde de
mediu
Pentru identificarea impactului privind
responsabilitatea clienților față de mediul
înconjurător, Grupul Patria clasifică activitățile
acestora conform domeniului de activitate, astfel:
Clasa A: clienți ce desfășoara activități cu un impact
puternic advers față de mediul înconjurător, ce poate
fi considerat ireversibil. În aceasta categorie sunt
clasificate activități care pot afecta la scară largă
mediul înconjurător, cum ar fi: construcția de lacuri
de acumulare, producția de produse chimice din
gama pesticidelor, ierbicidelor etc. activități forestiere,
miniere etc.
Clasa B: clienți care desfășoară activități cu un
impact redus, dar specific asupra mediului și care în
rare ocazii poate avea efecte ireversibile. În această
categorie pot fi clasificate activități care în procesul
de producție folosesc materiale chimice ce pot afecta
mediul înconjurător, cum ar fi producția de materiale
textile, prelucrarea metalelor, procesarea produselor
alimentare etc.
Clasa C: clienți care desfășoară activități cu un
impact minim asupra mediului înconjurător: servicii
de consultanță, asistență tehnică, dezvoltare sisteme
informatice, magazine de produse alimentare și
nealimentare, exploatații agricole de dimensiuni
reduse etc.
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Materialele utilizate în operațiuni

Încadrarea în aceste clase se face pe
baza a două criterii:

Volumul total al materialelor utilizate în operațiunile băncii

Cod CAEN

compania clasifică aceste coduri ale beneficiarilor finali în funcție de domeniul
de activitate și impactul asupra mediului, așa cum sunt ele descrise mai sus.

•

Aproximativ 27 de tone de hârtie

Vizita afacerii

de către Consilierii/Ofițerii de Credit.
În cazul creditelor acordate de PATRIA CREDIT IFN, în urma vizitei și a discuțiilor cu
clientul se completează chestionarul denumit “Impactul asupra mediului înconjurător”,
chestionar în care sunt precizate atât activitățile care au impact asupra mediului, cât și
acțiunile ce trebuie întreprinse de către client în vederea reducerii impactului negativ,
acțiuni pe care clientul se angajează să le respecte.
În cazul în care clasa de risc este:

Clasa A

clienții încadrați în această categorie de impact asupra mediului înconjurător
și cu potențial de afectare negativă a mediului, nu vor fi creditați decât dacă au
toate autorizațiile/ licențele pentru funcționarea în condiții legale.

Clasa B

clienții încadrați în această categorie de impact, vor fi supuși unui proces de
monitorizare anuală.

Clasa C

clienții sunt eligibili la creditare din punct de vedere al impactului față de
mediul înconjurător, fără a fi necesare alte măsuri suplimentare.
Pentru activitățile care sunt încadrate în Clasa de risc A, B sau C, care necesită
măsuri suplimentare menite să reducă impactul negativ asupra mediului
înconjurator, Consilierii/Ofițerii de Credit propun acțiuni stabilite de comun
acord cu clienții ce au ca scop final reducerea acestuia.
Situația creditelor acordate post-fuziune cu
încadrarea pe clase de risc de mediu la
PATRIA BANK
Clasa A
4%

Situația creditelor acordate în perioada maidecembrie 2017 cu încadrarea pe clase de risc
de mediu la PATRIA CREDIT IFN
Clasa A
0%

Clasa B
7%

Clasa B
0%

Clasa C
89%
Clasa C
100%

Clasificarea clienților în funcție de activitatea desfașurată, respectiv codul CAEN, pentru identificarea
impactului asupra mediului, nu include clienții SAI CARPATICA ASSET MANAGEMENT
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Politica organizației în ceea ce privește
achiziția materialelor utilizate în
operațiuni
Gestionarea centralizată și uniformă a procesului de
achiziții de bunuri, lucrări și/sau servicii este menit să
asigure o abordare eficientă a activității și o monitorizare
și un control adecvat al contractării de bunuri, lucrări
și/sau servicii de către Bancă precum și al cheltuielilor
efectuate.
Principiile care stau la baza atribuirii contractelor sunt:
• nediscriminarea;
• tratamentul egal;
• transparenţa;
• promovarea concurenței;
• recunoaşterea reciprocă;
• planificarea;
• standardizarea;
• aplicarea celor mai bune practici;
• eficienţa utilizării fondurilor disponibile;
• asumarea răspunderii;
• etica, conduita și responsabilitatea socială.
În desfășurarea procesului de achiziție de bunuri, lucrări
și/sau servicii trebuie să se respecte o serie de criterii
determinate în funcție de specificul fiecărui astfel de bun/
lucrare/serviciu, precum, dar fară a se limita la:
• Să corespundă cantitativ și calitativ nevoilor băncii;
• Obținerea unui raport preț-calitate optim;
• Să fie compatibil cu sistemele băncii, dacă este cazul,
în funcție de tipul achiziției;
• În cazul în care achiziția este repetitivă, în realizarea
acesteia se va ține cont de contractele existente în
bancă pe tipul respectiv de bunuri/lucrări și/sau
servicii;
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•

•

Vor fi folosiți furnizori
care au experiență
relevantă pentru
bunurile, lucrările și/sau
serviciile achiziționate;
Evaluarea intrării într-o
relație comercială cu
un potențial furnizor
se va face pe baza unei
analize ce va avea la bază
elemente de natură:
financiară, comercială,
tehnică și de risc. Relațiile
contractuale cu furnizorii
vor fi evaluate anual în
vederea determinării
oportunității și necesității
continuării unor astfel de
colaborări.

Index GRI
STANDARD GRI

DEZVĂLUIRE

GRI 101: Baza 2017

101-1 Numele organizației

GRI 102: Dezvăluiri generale 2017

Numărul
paginii

102-2 Activități, mărci, produse și servicii

13

102-3 Localizarea sediilor centrale

22

102-4 Localizarea operațiunilor

22

102-5 Acționariat și formă juridică

24

102-6 Piețe deservite

22-23

102-7 Dimensiunea organizației

24-25

102-8 Informații cu privire la angajați și alți lucrători

60-68

102-9 Lanț de furnizori

23

102-10 Modificări semnificative la nivelul organizației și al
lanțului său de furnizori

26

102-12 Inițiative externe

37

102-18 Structură de guvernanță corporativă
GRI 103: Abordarea managerială
în 2017

103 – 2 Abordarea managerială și componentele sale

GRI 201: Performanță Economică
2017

201-1 Valoare economică direct generată și valoare
economică distribuită

GRI 205: Anticorupție 2017

GRI 206: Comportament
Anticoncurențial 2017

3

29-36
87

25

205-1 Operațiuni evaluate pentru identificarea riscurilor
legate de corupție

40

205-3 Incidente de anticorupție confirmate și acțiuni
întreprinse

40

206-1 Măsuri legale cu privire la comportamentul
anticoncurențial, antitrust și monopol

40

PATRIA - RAPORT DE SUSTENABILITATE 2017

88

DEZVĂLUIRE

GRI 401: Ocuparea forței de
muncă 2017

401-1 Noi angajați și fluctuația de personal
401-2 Beneficii acordate angajaților cu normă întreagă
care nu sunt acordate angajaților part-time

61

GRI 404: Formare și dezvoltare
Profesională 2017

404-1 Număr mediu de ore de formare pe an, per angajat

64

404-2 Programe pentru îmbunătățirea competențelor
profesionale în randul angajților și programe de asistență
în cazul schimbării poziției în companie

64

404-3 Procentajul angajaților care sunt evaluați regulat și
care primesc consiliere de dezvoltare profesională

64

GRI 405: Diversitate și egalitate de
șanse 2017

GRI 418: Confidențialitatea
informațiilor clienților 2017

Numărul
paginii

405-1 Diversitatea din posturile de conducere și cea
anangajaților

57-60

69-70

405-2 Raportul dintre salariul de bază și remunerația
bărbaților și cea a femeilor din companie

71

418-1 Reclamații fondate, cu privire la încălcări ale
clauzelor privind confidențialitatea informațiilor clienților
și la pierderi de date ale clienților

43

24-25

201-4 Asistență financiară din partea structurilor
guvernamentale

GRI 307: Conformarea cu
307-1 Nerespectarea reglementărilor privind protecția
standardele și reglementările
mediului
legis-lative din domeniul protecției
mediului

STANDARD GRI
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