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1. Sustenabilitate – Concept și evoluție  

Definiția dezvoltării sustenabile (durabile) cea mai cunoscută este aceea dată de către Comisia 

Mondială pentru Mediu și Dezvoltare (WCED) în raportul „Viitorul nostru comun" cunoscut și sub 

numele de Raport Brundtland: „Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmărește satisfacerea 

nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile 

nevoi". 

În 2015, la Adunarea Generală a ONU de la New York, a fost adoptat un document istoric - Agenda 

2030 pentru Dezvoltare Durabilă. Structurată pe cei trei piloni ai dezvoltării durabile - economic, 

social și de mediu - Agenda 2030. Aceasta propune 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) și a 

fost adoptată de Uniunea Europeană și de România. În 2016 a fost semnat și ratificat de Uniunea 

Europeană Acordul de la Paris în domeniul schimbărilor climatice, primul acord global cu forță 

juridică obligatorie, cu scopul de a consolida răspunsul global la amenințarea reprezentată de 

schimbările climatice, în contextul dezvoltării durabile și al eforturilor de eradicare a sărăciei. 

Pactul Ecologic European este o parte integrantă a strategiei Comisiei Europene de punere în 

aplicare a Agendei 2030 și a obiectivelor de dezvoltare durabilă, cu scopul de a transforma UE într-

o economie modernă, eficientă, din punctul de vedere al utilizării resurselor, și competitivă, cu emisii 

nete zero de gaze cu efect de seră în anul 2050 („net zero” până în 2050), în care creșterea economică 

să fie decuplată de utilizarea resurselor.  

În urma adoptării Pactului Ecologic European, a apărut necesitatea de a avea criterii unitare privind 

raportarea activităților care pot fi considerate durabile din punctul de vedere al mediului, criterii care 

să asigure creșterea transparenței și a coerenței clasificării acestor activități și limitarea riscului de 

dezinformare ecologică (conceptul de „greenwashing”).  

Astfel, în iunie 2020 a apărut Regulamentul (UE) 2020/852 (Taxonomia UE) privind instituirea unui 

cadru care să faciliteze investițiile durabile. Acest regulament aduce modificări și Regulamentului 

(UE) 2019/2088 și este aplicabil gradual pentru raportările financiare publicate începând cu 1 ianuarie 

2022, inclusiv instituțiilor financiare.  

 

 

 

 

 



                                                                                                                                       

4 

Aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. … / …………… 

 

2. Scop 

Sustenabilitatea pentru Grupul EximBank înseamnă concentrarea pe conducerea afacerii în mod 

responsabil, eficient și aliniat la obiectivele de dezvoltare durabilă ale Uniunii Europene. 

Prezenta strategie a fost elaborată cu scopul de a asigura cadrul corespunzător pentru implementarea 

și monitorizarea unei activități sustenabile a grupului, fiind aliniată la proiectele de dezvoltare 

durabilă ale Uniunii Europene. În acest sens, au fost definite obiective specifice privind abordarea 

fundamentală față de dezvoltarea durabilă a Grupului EximBank și au fost stabilite măsuri strategice 

de acțiune, în corelație cu obiectivele de afaceri. 

3. Viziunea Grupului EximBank privind sustenabilitatea    

 

Viziunea Grupului EximBank este aceea de a fi un partener de încredere al comunității de afaceri 

românești în demersul comun de dezvoltare durabilă.  

 

4. Cadrul legislativ de raportare privind sustenabilitatea 

 
Durabilitatea și tranziția către o economie sigură, neutră din punct de vedere climatic, rezilientă la 

schimbările climatice, mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și circulară sunt 

esențiale pentru asigurarea competitivității pe termen lung a economiei Uniunii Europene (UE). 

Regulamentul (UE) 2020/852 (Taxonomia UE) definește un cadru comun pe care investitorii îl 

folosesc atunci când investesc în proiecte și activități economice care au un impact pozitiv 

semnificativ asupra climei și a mediului. Taxonomia UE în domeniul climei urmărește să sprijine 

investițiile durabile, oferind mai multă claritate în legătură cu activitățile economice care contribuie 

cel mai mult la îndeplinirea obiectivelor de mediu ale UE, instituind un sistem de clasificare al UE 

pentru activități durabile. Totodată, instituie obligativitatea ca orice societate care face obiectul unei 

obligații de a publica informații nefinanciare în temeiul articolului 19a sau 29a din Directiva 

2013/34/UE, să includă în declarația sa nefinanciară sau în declarația nefinanciară consolidată 

informații cu privire la modul și măsura în care activitățile societății sunt asociate cu activități 

economice care se califică drept durabile.  

Conform articolului 9 din Regulamentul (UE) 2020/852, se urmăresc șase obiective principale de 

mediu:  
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1. atenuarea schimbărilor climatice,  

2. adaptarea la schimbările climatice,  

3. utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine,  

4. tranziția către o economie circulară,  

5. prevenirea și controlul poluării,  

6. protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.  

 

Acestea sunt, în fapt, obiectivele prin prisma cărora trebuie analizate activitățile economice ale 

companiilor, cu scopul de a raporta dacă acestea sunt durabile din punct de vedere al mediului. 

Pentru moment, taxonomia activităților durabile este dezvoltată și aplicabilă de la 1 ianuarie 2022 

doar pentru primele două obiective de mediu, respectiv „Contribuția substanțială la atenuarea 

schimbărilor climatice” și „Contribuția substanțială la adaptarea la schimbările climatice”. 

Celelalte patru obiective de mediu se vor dezvolta și vor intra în aplicare de la 1 ianuarie 2023.  

Directiva 2013/34/UE instituie cerințe de publicare a informațiilor nefinanciare aplicabile anumitor 

entități de dimensiuni mari, cu peste 500 de salariați. Prevederile Directivei 2013/34/UE au fost 

transpuse local prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice (OMFP) 1802/2014 și OMFP 2844/2016, 

cu modificările și completările ulterioare (OMFP 1239/2021), precum și în reglementările specifice 

pentru entitățile financiare din sectoarele reglementate de Banca Națională a României (BNR) și 

Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), prin acte normative specifice (i.e. Ordinul BNR 

7/2016 de modificare a Ordinului BNR 27/2010 respectiv a Ordinului BNR 6/2015, Norma ASF 

41/2015, Norma ASF 39/2015, Norma ASF 14/2015 ș.a.m.d.).  

Astfel, operatorii economici și entitățile de interes public cu reglementări specifice care, la data 

bilanțului, depășesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariați în cursul exercițiului 

financiar, au obligația să prezinte în Declarația Nefinanciară informații privind cel puțin 

aspectele de mediu, sociale și de personal, respectarea drepturilor omului și combaterea 

corupției și a dării de mită, inclusiv indicatori-cheie de performanță nefinanciară relevanți 

pentru activitatea specifică a întreprinderii, precum și informațiile prevăzute în Regulamentul 

UE 2020/852.  
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5. Definiții 

În sensul prezentei strategii, se definesc următorii termeni:  

a) Activitate economică ce contribuie la atenuarea schimbărilor climatice - reprezintă acea 

activitate care contribuie în mod substanțial la stabilizarea emisiilor de gaze cu efect de seră în 

atmosferă, prin evitarea sau reducerea acestora sau prin creșterea absorbției de gaze cu efect de seră, 

inclusiv prin inovarea în materie de procese sau produse. Activitatea economică ar trebui să fie 

coerentă cu obiectivul pe termen lung privind temperatura al Acordului de la Paris;  

b) Activitate economică ce contribuie la adaptarea la schimbările climatice – reprezintă activitatea 

care contribuie în mod substanțial la reducerea sau prevenirea efectului negativ al climei actuale și al 

celei viitoare preconizate sau unui astfel de efect negativ asupra activității înseși, asupra oamenilor, 

naturii sau bunurilor;  

c) Activități durabile - activitățile despre care se consideră că ar contribui la atenuarea schimbărilor 

climatice și la adaptarea la acestea, prevăzute în Taxonomia UE;  

d) Adaptare la schimbările climatice - înseamnă procesul de ajustare la schimbările climatice reale 

și preconizate, precum și la efectele acestora;  

e) Atenuarea schimbărilor climatice - înseamnă procesul de a menține creșterea temperaturii medii 

globale cu mult sub 2 °C și continuarea eforturilor de limitare a încălzirii globale la 1,5 °C peste 

nivelurile preindustriale;  

f) Economia circulară - reprezintă un model de producție și consum care implică partajarea, 

reutilizarea, repararea, renovarea și reciclarea materialelor și produselor existente cât mai mult 

posibil. În acest fel, ciclul de viață al produselor este extins, ceea ce conduce, în final, la reducerea la 

minimum a deșeurilor;  

g) Emisiile de gaze cu efect de seră (GES/GHG) – reprezintă emisiile de vapori de apă, dioxid de 

carbon, gaz metan, protoxid de azot, ozon, clorofluorocarburi (freoni) și hidrofluorocarburi în 

atmosfera Pământului;  

h) Factorii de durabilitate, factorii ESG („Environmental, Social and Governance”/ mediu, social 

și guvernanță) – factori-cheie prin intermediul cărora se măsoară durabilitatea și impactul etic/social 

al activităților;  

i) Finanțarea durabilă – reprezintă corelarea instrumentelor de finanțare, garantare și asigurare cu 

nevoile specifice ale economiei românești, europene și mondiale, în beneficiul planetei și al societății;  
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j) Principiul DNSH - „a nu aduce prejudicii semnificative” („Do No Significantly Harm”) - 

principiul potrivit căruia activitățile economice care aduc o contribuție substanțială la unul dintre cele 

șase obiective majore din Taxonomia UE trebuie evaluate pentru a se asigura că nu cauzează daune 

semnificative celorlalte obiective ale Taxonomiei;  

k) Risc legat de durabilitate - eveniment sau o condiție de mediu, socială sau de guvernanță care, în 

cazul în care se produce, ar putea cauza un efect negativ semnificativ, efectiv sau potențial asupra 

valorii investiției;  

l) Schimbări climatice - se referă la tiparele meteorologice pe termen lung (temperatura, nivelurile 

mării, precipitațiile etc.) cauzate de încălzirea globală;  

m) Taxonomia UE - sistem de clasificare care stabilește o listă a activităților economice durabile din 

punct de vedere ecologic. Taxonomia UE oferă definiții adecvate pentru acele activități economice 

ce pot fi considerate durabile din punct de vedere ecologic.  

Sursa: Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă a ONU 

Acordul de la Paris privind schimbările climatice, ratificat de România prin Legea nr. 57/2017                

Pactul ecologic european (Green Deal)  

Taxonomia adoptată de Uniunea Europeană 

Planul UE de acțiune: Finanțarea creșterii durabile 

6. Sustenabilitate – rolul sistemului financiar-bancar   

Având  în vedere dimensiunile provocării și costurile asociate cu tranziția către o economie durabilă, 

este necesară creșterea finanțării sectorului privat pentru cheltuielile legate de mediu și de climă, în 

special prin instituirea unor stimulente și metodologii de stimulare a societăților să măsoare costurile 

de mediu și profiturile generate de utilizarea serviciilor de mediu. 

Sectorul financiar-bancar reprezintă principala sursă de finanțare a economiei la nivelul UE, inclusiv 

în România, iar în cadrul acestuia, sectorul bancar își menține o poziție dominantă. Sectorul bancar 

are un rol semnificativ în finanțarea proiectelor de investiții, iar expertiza deținută în prezent de bănci 

în evaluarea riscurilor aferente împrumuturilor la nivel de proiect este esențială pentru finanțarea 

activelor durabile și acordarea de împrumuturi pentru susținerea tranziției către o economie mai 

ecologică și mai durabilă.  

Prin Planul de acțiune al UE „Finanțarea creșterii durabile” se recomandă luarea în calcul de către 

instituțiile financiare a considerentelor sociale, de mediu și de guvernanță (denumiți în continuare 

“factorii ESG”) în procesul de luare a deciziilor de finanțare.  
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Din perspectiva Autorității Bancare Europene, finanțarea sustenabilă vizează integrarea criteriilor de 

mediu, sociale sau de guvernanță (ESG) în serviciile financiare și sprijinirea creșterii economice 

durabile. 

 

La nivelul sistemul bancar românesc nivelul de implicare în integrarea conceptului de 

sustenabilitate este unul relativ ridicat, având în vedere că nu doar băncile de dimensiuni mari au 

inițiative în acest sens, astfel de inițiative fiind prevăzute și de către bănci de dimensiuni mai reduse. 

 

Demersuri realizate de băncile din România pentru integrarea conceptului de sustenabilitate 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Analiza Grupului de lucru CNSM pentru sprijinirea finanțării verzi, iunie 2021 

7. Creditarea verde – principala metodă indirectă de dezvoltare durabilă a economiei 

În ceea ce privește definirea creditelor verzi, nu există o definiție unanim acceptată. În cazul 

sectorului bancar românesc, definiția “de lucru” pentru finanțarea verde a avut în vedere conceptul 

de creditare cu destinație climatică prin identificarea de activități cu efect de diminuare a impactului 

asupra mediului sau de adaptare la schimbările climatice. 

Strategie de sustenabilitate 

risc climatic/amprenta CO2

Creditare verde 

energie/clădiri verzi/mediu

Personal specializat 

mediu/ESG 

Domenii/activități excluse la 
finanțare

Rapoarte de sustenabilitate 

Activitatate durabilă la nivelul 
băncii/portofoliului de credite
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Principalele domenii economice susținute prin creditarea verde la nivelul sectorului bancar românesc 

sunt: 

▪ energia regenerabilă (implementarea unor noi capacități de producție a energiei: 

eoliană, hidro, fotovoltaică, proiecte de co-generare etc.); 

▪ eficiența energetică (înlocuire echipamente cu consumuri ridicate de energie cu unele 

mai eficiente); 

▪ transportul verde (înlocuire autovehicule vechi cu motoare termice, cu modele 

hibrid/electrice, stații de încărcare); 

▪ clădirile verzi (birouri/locuințe cu consum redus de energie, investiții vizând creșterea 

eficienței energetice a clădirilor); 

▪ managementul deșeurilor și al apelor uzate; 

▪ tehnologiile eficiente energetic; 

▪ adaptarea la schimbările climatice. 

Cadrul de dezvoltare a portofoliului de credite verzi - relații convergente reglementări/portofoliu 

 

 

 

Sursa: BNR, Raport asupra stabilității financiare decembrie 2021; Tablou de monitorizare a riscurilor climatice 

asupra sectorului bancar din România 2021 

 

 

 

 

2021 

5,1 mld. lei -
4% total 
expuneri

Taxonomie 
UE

Tablou 
climatic BNR 

Raportare 
CRC

Calitate 
ridicată

portofoliu
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8. Componentele dezvoltării durabile la nivelul Grupului EximBank 

Strategia de sustenabilitate a Grupului EximBank are în vedere cele trei componente ale dezvoltării 

durabile: 

 

9. Obiective strategice  

Ipotezele luate în considerare în alegerea Strategiei de sustenabilitate a Grupului EximBank sunt 

următoarele: 

• Necesitatea conformării cu cerințele legislative (în anul 2022 a intrat în vigoare raportarea 

obligatorie privind riscurile climatice din portofoliile de împrumuturi, folosind taxonomia UE 

a activităților durabile); 

• Impactul factorilor ESG asupra conformității cu cerințele de raportare financiară și 

nefinanciară, asupra reputației și modelului de afaceri al societăților; 

M
ed

iu • consumul de 
energie, emisiile 
atmosferice directe și 
indirecte, 
administrarea 
deșeurilor, flota de 
autovehicule

• portofoliu de credite 
verde 

So
ci

al • managementul 
capitalului uman 
(formare 
profesională, 
managementul 
restructurării și 
carierei, inserția 
profesională, 
sistemul de 
remunerare, 
diversitatea) 

• diversitatea de gen, 
egalitatea de 
tratament în ceea 
ce privește 
încadrarea în 
muncă 

• sprijinirea 
dezvoltării sociale 
a comunităților 
locale

G
u

ve
rn

an
ță • diversitatea și 

structura 
managementului

• politicile și 
practicile legate de 
prevenirea 
corupției și darea 
de mită

• protecția datelor cu 
caracter personal,

• respectarea 
drepturilor omului

• valorile grupului, 
etică și practici 
etice
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• Existența potențialului de creștere pe segmentul creditării verzi, potențial a cărui 

fructificare poate conferi oportunități suplimentare de dezvoltare a afacerilor.  

 

Pornind de la ipotezele mai sus prezentate, a fost elaborată Strategia de sustenabilitate pe 

termen mediu, la nivel de grup, care include cele 2 entități bancare din perimetrul de 

consolidare prudențială, EximBank – Banca Românească („BROM”). 

 

Obiectivele Strategiei de sustenabilitate 2022-2024 sunt axate pe cei trei piloni, mediu, social, 

respectiv guvernanță, precum și pe următoarele cinci domenii: 

 

 

Mediu:

Amprenta de mediu

•Energie

•Clădiri verzi

•Digitalizare

•Colectarea selectivă a deșeurilor

Finanțare sustenabilă

•Implementarea principiilor de creditare durabilă, cu efect în creșterea finanțărilor verzi și 
dezvoltarea unui portofoliu de credite sustenabil

•Creșterea expertizei echipei de analiști de credit și risc în materia analizei riscurilor non-
financiare, ESG

•Stabilirea amprentei de carbon a portofoliului Grupului  EximBank și reducerea progresivă 
a acesteia prin obiective specifice, cu monitorizare permanentă (rata activelor verzi, GAR)

Social

Oameni

•Investiții în capitalul uman (training, wellbeing)

•Accesul facil al clienților la produsele bancare, în special pentru retail (platforme digitale de 
tip omnichannel integrate, instrumente digitale de asistență a clienților)

Comunitate

•Implicare socială: voluntariat, parteneriate verzi

•Susținerea și dezvoltarea întreprinderilor micro, mici și mijlocii

•Creșterea gradului de educație financiară a clienților cu privire la produse și serviciile 
oferite, și impactul factorilor ESG la nivelul afacerii acestora

Guvernanță

Guvernanță corporativă

•Politici AML și anti-corupție

•Promovarea diversității de gen, vârstă, naționalitate și etnie în structurile de management

•Politica de remunerare 

•Politica de achiziții 

•Transparența privind factorii ESC la nivelul Grupului EximBank
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10. Direcții de acțiune 

Pentru îndeplinirea obiectivelor strategice, se vor pune în practică la nivelul Grupului EximBank, 

pentru perioada 2022-2024, următoarele direcții de acțiune: 

 

 

Acțiuni Indicatori-cheie de performanță 

Termen de 

implementare 

Amprenta de mediu     

Raportarea și evaluarea periodică a 

obiectivelor de mediu 

Introducerea unui sistem de gestionare a 

deșeurilor care include gestionarea hârtiei și a 

materialelor plastice 

Inițiative privind renunțarea la plasticul alimentar 

(PET, pahare de plastic etc.)  

2023 

Reducerea amprentei de carbon  

Înlocuirea unui număr de 40 de reclame 

luminoase existente la nivelul agențiilor 

EximBank-BROM, cu lămpi cu LED 

2024 

Înlocuirea unui număr de 10 centrale termice 

vechi, cu centrale în condensație  
2024 

Modernizarea unui număr de 20 de agenții prin 

introducerea lămpilor cu LED 
2023 

Înlocuirea lămpilor existente la nivelul Centralei 

Exim/BROM cu lămpi cu LED 
2024 

Finanțare sustenabilă     

Atingerea obiectivelor taxonomiei UE, 

și anume creșterea implicării și 

creșterea portofoliului de finanțare 

pentru obiectivele de mediu durabile  

Introducerea taxonomiei UE în clasificarea 

creditelor, în conformitate cu calendarul de 

reglementare  

  

Dezvoltarea produselor verzi 

comerciale - în special a celor care 

asigură realizarea obiectivelor de 

mediu definite de taxonomia UE  

Dezvoltarea produselor verzi pentru segmentul 

retail și SBB/IMM  
2023-2024 

Utilizarea programelor publice, 

finanțări din fondurile UE, IFI, în 

vederea creșterii ponderii proiectelor 

de mediu în portofoliul băncii  

Vânzarea de credite către IMM-uri  2024 

Consilierea clienților cu privire la 

procesele de transformare ecologică  

Dezvoltarea unor chestionare/ghiduri privind 

factorii ESG  
2022 

Promovarea unei atitudini pro-mediu 

Introducerea în strategia de comunicare a unor 

mesaje care să includă elemente de educație 

ecologică  

2023 
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Acțiuni Indicatori-cheie de performanță Termen de implementare  

Oameni     

Sprijinirea educației și 

dezvoltării angajaților, prin 

activități de formare și 

dezvoltare 

Implementarea programelor de dezvoltare pentru 

manageri promovând învățarea pe bază continuă 
2022-2023 

Implementarea unor programe care să faciliteze 

schimbul de cunoștințe în cadrul Grupului EximBank 

prin promovarea celor mai bune practici de lucru  

2022-2022 

Integrarea tehnologiei în transferul de informații și 

actualizarea continuă a cunoștințelor salariaților 
2022-2023 

Formare și comunicare 

internă privind ESG  

Implementarea programului educațional ESG pentru 

toți salariații începând cu anul 2022 
2022 

Inițiative în aria wellbeing  Implementarea a cel puțin o inițiativă de wellbeing  2023-2024 

Îmbunătățirea imaginii celor 

două bănci, ca angajator  

Activități de employer branding care promovează 

Grupul EximBank, în calitate de angajator  
2023-2024 

Drepturile omului și 

diversitatea din perspectiva 

angajaților  

Promovarea politicii de diversitate la nivelul 

Grupului EximBank 
2022-2023 

Comunitate     

Implicarea în proiecte 

sociale și caritabile  

Susținerea unor proiecte cu caracter educațional și de 

responsabilitate socială ce pot avea inclusiv 

componentă de voluntariat 

2023 

 

Acțiuni Indicatori-cheie de performanță Termen de implementare 

Guvernanța   

Etica 
Promovarea valorilor Grupului EximBank, 

etică și practici etice 2022-2024 

Creșterea transparenței în 

ceea ce privește publicarea 

de informații  

Publicarea politicilor și reglementărilor 

privind aspectele ESG pe site-ul web al 

EximBank  2022 

Raportarea anuală a informațiilor privind 

factori ESG în declarația nefinanciară 2022-2024 

Evaluarea portofoliului 

luând în considerare 

riscurile ESG  

Implementarea unei structuri /echipe cu rol în 

analiza riscului de mediu și social 2024 

 


