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Introducere
Suntem conștienți de faptul că activitatea administrativă a operațiunilor noastre de zi cu zi
generează un impact negativ asupra mediului, în special prin consumul de materiale,
energie, deșeuri și emisii.
În plus, o proporție semnificativă a impactului asupra mediului este generată indirect prin
proiectele pe care Grupul Financiar Banca Transilvania alege să le finanțeze.

Această politică sprijină eforturile noastre de îmbunătățire a performanței de mediu, atât în
ceea ce privește activitatea proprie, cât și în ceea ce privește impactul pe care îl generăm
prin politicile noastre de creditare. Aceasta definește abordarea pentru gestionarea corectă
a impactului angajaților, furnizorilor, colaboratorilor și clienților noștri asupra mediului
pentru o mai bună performanță de mediu a Grupului Financiar Banca Transilvania.
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Angajamente privind mediul
Grija față de mediu și față de comunități este un pilon important al activității noastre de
până acum, precum și în viitor: am încorporat această convingere în strategia noastră de
sustenabilitate și în strategia de afaceri.

Ne angajăm să:
 Să Asigurăm conformitatea cu cerințele legislative naționale și internaționale
aplicabile în materie de mediu;
 Să luăm în considerare nevoile și așteptările relevante ale acționariilor noștri
 Să identificăm impactul negativ pe care îl avem asupra mediului în cadrul
operațiunilor noastre de zi cu zi și să implementăm măsuri de diminuare a acestora;
 Să identificăm și să îmbunătățim impactul negativ și pozitiv pe care îl putem avea în
ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice prin politicile noastre de
creditare;
 Să stabilim obiective în ambele domenii și să monitorizam progresele înregistrate în
raport cu acestea, printr-un cadru de indicatori cheie de performanță relevanți;
 Să continuăm să comunicăm performanțele noastre de mediu, la nivel intern și
extern, într-un mod transparent;
 Să dezvoltăm domeniul inovării prin intermediul conștientizării, informării, implicării
angajaților și prin mecanisme de schimb de cunoștințe între aceștia;
 Să identificăm și să punem în aplicare oportunitățile de utilizare eficientă a
resurselor, de prevenire a poluării și de reducere la minimum a emisiilor;
 Să minimizăm și să gestionăm adecvat deșeurile;
 Să implementăm un sistem de management de mediu.
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Sistemul de management de mediu
Activitatea administrativa
Scopul implementării unui sistem de management de mediu pentru activitatea noastră de zi
cu zi este de a îmbunătăți performanța internă de mediu în cadrul Grupului Financiar Banca
Transilvania.

Acest obiectiv este realizat prin intermediul următoarelor măsuri:
 Punerea în aplicare a măsurilor de reducere și de utilizare eficientă a resurselor
energetice, atât din punct de vedere practic, cât și comportamental. Măsurile de
eficiență energetică includ:
-

utilizarea exclusivă de dispozitive electronice eficiente din punct de vedere
energetic, cu standarde de mediu ridicate;

-

efectuarea periodică de audituri energetice;

-

utilizarea unor practici durabile în proiectarea și gestionarea sediilor noastre,
inclusiv certificarea proprietăților fezabile ca fiind clădiri ecologice - green
buildings;

-

adoptarea unui cadru de proceduri pentru renovarea și reproiectarea rețelei
de unități teritoriale care să includă utilizarea eficientă a resurselor
energetice;

-

măsurarea, optimizarea și monitorizarea acțiunilor de reducere a consumului
total de energie;

-

continuarea inițiativelor de împădurire cu implicarea angajaților și
colaboratorilor noștri;

-

optimizarea consumului de combustibil al parcului nostru auto.
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 Reducerea la minimum a emisiilor de gaze cu efect de seră.
Emisiile din domeniul de aplicare 1 includ emisiile provenite din arderea
combustibililor în echipamentele proprii: benzină și motorină pentru transportul
angajaților și gaze naturale pentru utilizarea în centralele termice.

Emisiile din

domeniul de aplicare 2 includ emisiile de gaze cu efect de seră care rezultă din
consumul de energie electrică achiziționată de la furnizor. Minimizarea emisiilor de
gaze cu efect de seră este vizată atunci când:
-

modernizarea sistemelor de încălzire și răcire din clădiri;

-

înlocuirea sistemelor vechi cu unele noi, mai eficiente și înlocuirea treptata a
mașinilor din parcul nostru auto cu vehicule mai eficiente, care respectă cele
mai eficiente standarde de poluare, precum și cu mașini electrice sau hibride
de tipul plug-in.

 Adoptarea unui proces corect de gestionare a deșeurilor.

Hârtia, plasticul,

echipamentele electronice și electrice, bateriile și acumulatorii, corpurile de iluminat,
cartușele de imprimantă și deșeurile menajere sunt principalele materiale incluse în
procesul de gestionare a deșeurilor.

Grupul Financiar Banca Transilvania se

concentrează asupra metodelor de gestionare a deșeurilor, urmărind actualizarea
continuă a tuturor proceselor pentru a reduce cantitatea de deșeuri generate, în
special prin reducerea consumului de resurse și prin colectarea selectivă și eficientă
a deșeurilor.
 Reducerea consumului de apă. În activitățile noastre zilnice, apa este folosită doar
în scopuri sanitare, în toalete și bucătării. Grupul Financiar Banca Transilvania se
concentrează pe reducerea consumului acestei resurse importante.
 Creșterea gradului de conștientizare și de cunoaștere a problemelor de mediu în
cadrul echipei noastre, prin dezvoltarea și promovarea materialelor de informare
internă privind amprenta ecologică (manuale de bune practici, ghiduri de promovare
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a eficienței energetice). Acestea vor oferi angajaților noștri măsuri clare și simple
pentru implementarea eficientă a măsurilor de mediu.
 Respectarea legislației și reglementărilor de mediu.

Aceste măsuri sunt luate în toate unitățile teritoriale și administrative ale Grupului Financiar
Banca Transilvania, precum și în toate procesele relevante. Acestea sunt monitorizate și
sunt revizuite și actualizate în mod constant.

Departamentul de Achiziții, Investiții și Logistică este responsabil pentru inventarierea
surselor, contorizarea, monitorizarea emisiilor și raportarea către Consiliul de Administrație,
precum și către alte departamente, astfel încât să crească eficiența utilizării acestora și,
implicit, să reducă costurile și să diminueze impactul negativ asupra mediului.

De asemenea, responsabilitățile în ceea ce privește gestionarea impactului de mediu al
activității administrative includ și abordarea selecției furnizorilor.

Prin încorporarea

aspectelor ESG în metodologia și reglementările privind achizițiile, resursele externe
necesare pentru activitatea noastră sunt obținute din surse adecvate care îndeplinesc
condițiile de colaborare, inclusiv criteriile ESG.

Investițiile realizate de Grupul Financiar Banca Transilvania în spațiile în care își desfășoară
activitatea țin cont de reglementările și standardele de mediu în vigoare, contribuind astfel
la reducerea impactului negativ asupra mediului.

Activitatea de logistică coordonează, de asemenea, modul în care sunt arhivate
documentele, urmărind să reducă pe cât posibil arhivarea fizică și să promoveze arhivarea
electronică.
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Riscul social și de mediu în politicile de creditare
Scopul integrării factorilor de mediu și sociali în politicile de creditare este de a gestiona în
mod corespunzător riscurile, în special cele asociate schimbărilor climatice.

Analiza riscurilor sociale și de mediu se bazează pe standardele recomandate de BERD și IFC
(de exemplu, Standardele de performanță socială și de mediu ale IFC), adaptate la
specificitățile naționale.

La nivelul întregului Grup Financiar Banca Transilvania este implementat un sistem de
management al riscului social și de mediu, care se aplică întregului portofoliu, fiecare
tranzacție fiind evaluată din perspectiva riscului social și de mediu, luând în considerare
următoarele aspecte:

Lista de excluderi


Lista de referință BERD



Lista riscurilor de mediu



Lista de verificare a proiectelor cu risc de mediu/social ridicat



Standardele de performanță IFC



Legile și reglementările naționale în vigoare în materie de mediu, sănătate și
siguranță

Lista de excluderi include sectoare care nu sunt eligibile pentru creditare, indiferent de
performanța financiară a companiei. De asemenea, producția și comerțul cu tutun și alcool
sunt sectoare eligibile pentru finanțare, cu condiția ca expunerea maximă pe sector să nu
depășească 1% din valoarea întregului portofoliu. Lista de excluderi este actualizată
periodic. La nivelul Băncii Transilvania, analiza de risc social și de mediu și respectarea
standardelor IFC/BERD exclud de asemenea de la finanțare investițiile în arii protejate sau
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în zone care ar putea avea un potențial impact negativ asupra mediului sau comunităților,
precum și asupra speciilor de plante sau păsări protejate care locuiesc în zonele respective.

Analiza riscurilor sociale și de mediu se realizează cu ajutorul unor formulare de evaluare
specifice, bazate pe cele mai bune practici în domeniu. Aceasta este realizată în conformitate
cu prevederile politicii de creditare corporativă, capitolul Analiza riscurilor de mediu, sociale
și de guvernanță corporativă, care menționează faptul că orice client/tranzacție va fi analizat
în ceea ce privește impactul factorilor nefinanciari asupra activității și a tranzacției propuse.
Astfel, principiile de creditare responsabilă (finanțare care încorporează factori de mediu,
sociali și de guvernanță în analiza de credit și de risc) sunt aplicate întregului nostru
portofoliu de credite, diferențiate pe criterii de proporționalitate.

Începând cu iunie 2021, Banca Transilvania aplică ghidurile EBA privind inițierea și
monitorizarea creditelor, care introduc includerea obligatorie a factorilor de mediu, sociali
și de guvernanță corporativă (ESG) în analiza de credit și de risc.

Cadrul de reglementare internă este actualizat în mod regulat pentru a introduce prevederile
noilor orientări și recomandări urmate de echipa de specialiști din sediul central. La fel de
importantă este și consolidarea competențelor echipei noastre prin dezvoltarea abilităților
de analiză a riscurilor sociale și de mediu, a riscurilor de tranziție, a conceptelor de adaptare
la schimbările climatice și de atenuare a acestora etc. Aceasta se adresează atât personalului
care are contact direct cu clienții, cât și personalului de back-office care participă la analiza
cererilor de credit.

Departamentul de analiză a riscurilor ESG are responsabilități importante legate de
aspectele sociale și de mediu: elaborarea politicii de mediu, efectuarea de analize de risc
E&S pentru clienții corporativi, oferirea de sprijin și consiliere colegilor din sucursale, alte
departamente sau subsidiare, evaluarea riscului E&S pentru finanțări, clasificarea activității
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clienților în funcție de nivelul de risc și stabilirea de măsuri de diminuare, monitorizarea
incidentelor sociale și de mediu raportate de clienți. Astfel, un suport dedicat este disponibil
pentru toate departamentele de analiză a riscului de credit cu responsabilități de aprobare
a finanțării.

Finanțarea verde și de impact
Banca Transilvania s-a alăturat de la inceput programelor de eficiență energetică derulate
de instituții financiare internaționale de renume. Grupul Financiar Banca Transilvania
consolidează cunoștințele și expertiza acumulate în cadrul acestor programe pentru a
îmbunătăți performanța de mediu a portofoliului său de credite, prin următoarele măsuri:
 Identificarea domeniului de interes cheie:
-

proiecte pentru producția și distribuția de energie regenerabilă

-

sprijinirea companiilor de toate dimensiunile pentru dobîndirea unei mai mari
eficiențe energetice, în special în contextul național și global actual;

-

alocarea de capital în domeniul mobilității și transportului durabil și al proiectelor
conexe (stații de încărcare etc.);

-

creditarea proiectelor de adaptare la schimbările climatice;

-

sprijinirea proiectelor care generează eficiență în ceea ce privește consumul și
calitatea apei;

-

finanțarea proiectelor de construcții eco-friendly în domeniul imobiliar;

-

finanțarea tranzacțiilor speciale de mediu.

 Utilizarea unor platforme dedicate pentru identificarea creditelor verzi. Procesul de
analiză a proiectelor eligibile presupune clasificarea într-o categorie potențial
eligibilă: adaptare la schimbările climatice, eficiență energetică, clădiri ecologice,
energie regenerabilă, transport, eficiență a consumului apei etc.. Analiza este apoi
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efectuată fie pe baza unui algoritm prestabilit, fie de către un grup de specialiști
(interni/externi), în funcție de caracteristicile fiecărui proiect, capabili să determine
dacă un credit contractat poate fi considerat un credit verde;

 Dezvoltarea de produse de creditare verde și utilizarea unor campanii de marketing
responsabile pentru promovarea acestora;

 Consolidarea competențelor interne și asigurarea unui sprijin adecvat pentru
creditele verzi și, în sens mai larg, pentru finanțari de

impact.

Aceasta este

responsabilitatea Departamentului de Credite Verzi și Durabile, care oferă sprijin în
coordonarea procesului de consultanță, inițiere de credite și management a
proiectelor finanțate prin diverse programe europene sau guvernamentale și
proiectele verzi. Această structură susține și implementează strategia în sectorul
creditelor verzi, cu scopul de a consolida portofoliul de credite verzi, menținând în
același timp principiile de dispersie sectorială și abordarea conservatoare a riscului
de credit urmărite în cadrul Grupului Financiar Banca Transilvania. Responsabilitatile
includ:
-

Identificarea potențialelor credite verzi;

-

Promovarea alternativelor de finanțare pentru diverse proiecte de investiții verzi
și durabile;

-

Dezvoltarea de produse verzi și durabile;

-

Managementul programelor de formare specifice.
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Guvernanța sustenabilității. Responsabilități
Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) este autoritatea care asigură managementul
strategic al Băncii Transilvania, fiind responsabilă pentru definirea obiectivelor
organizaționale strategice și alocarea resurselor necesare pentru realizarea acestora, prin
bugetul de venituri și cheltuieli pentru următorul exercițiu financiar și programul de
activitate, inclusiv inițiativele de sustenabilitate.

Atribuțiile membrilor Consiliului de administrație (CA) includ în mod expres, prin intermediul
Regulamentului de organizare și administrare (ROA), supravegherea implementării și
respectării unor standarde înalte de sustenabilitate (ESG), atât în ceea ce privește activitatea
de creditare, cât și în activitatea curentă. La nivelul Consiliului de Administrație, strategia
de sustenabilitate a Grupului BT este stabilită pentru un orizont de cel puțin trei ani, în
strânsă corelație cu strategia de afaceri.

În mod specific, președintele Comitetului de

gestionare a riscurilor are responsabilități in aria ESG, supraveghind punerea în aplicare a
strategiei ESG la nivelul băncii, precum și la nivelul BTFG și alinierea politicilor de gestionare
a riscurilor la standardele ESG.

În același timp, regulamentul de organizare prevede că Comitetul de audit este responsabil
pentru verificarea conformității cu reglementările interne privind standardele ESG, în timp
ce Comitetul de remunerare și nominalizare aprobă politicile de remunerare și nominalizare
în conformitate cu principiile și standardele ESG. În mod similar, Comitetul de gestionare a
riscurilor este, împuternicit să alinieze politicile de gestionare a riscurilor la standardele
ESG.

La nivelul conducerii executive, Directorul General Adjunct Instituții și Piețe Financiare este
responsabil pentru coordonarea implementării strategiei ESG la nivelul Băncii Transilvania,
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precum și la nivelul GFBT prin Direcția Subsidiare, în colaborare cu departamentele
implicate în acest proces:
 Linia de business IMM și mid-corporate
 Linia de business Retail Banking
 Linia de business large corporate
 Structuri de sprijin: administrare a riscurilor și conformitate, financiar, guvernanță
corporativă, resurse umane, achiziții și logistică etc.

La nivelul băncii și acoperind întregul spectru de activități, reprezentanții acestor structuri
formează un grup de lucru intern coordonat de directorul general adjunct Instituții și Piețe
Financiare.

Grupul de lucru se reunește în mod regulat pentru a pune în aplicare strategia ESG a băncii
și promovează o bună colaborare interdepartamentală, face schimb de cunoștințe,
analizează inițiativele etc.

Raportare și monitorizare
Rapoartele privind progresele înregistrate sunt monitorizate în mod regulat, cel puțin o dată
la doi ani, de către grupul de lucru intern, fie prin intermediul raportului de sustenabilitate,
fie prin intermediul rapoartelor întocmite în conformitate cu cerințele legislative și de
reglementare, fie prin intermediul rapoartelor interne de gestiune.
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