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Mesaje din partea MeMbrilor 
 „Încrederea este baza unui sistem financiar stabil și sănătos. CPBR a fost înființat 
tocmai din nevoia de mai multă claritate, pentru standarde etice și practici 
unitare, stabilite potrivit exigențelor și drepturilor consumatorilor.”

“Reputaţia şi încrederea sunt valorile primare pe care este construită baza 
activităţii bancare. Pornind de la acest principiu, CPBR va trebui să reprezinte 
o platformă complementară de dialog între bănci şi toate celelalte părţi direct 
interesate.”

„Nu am nicio îndoială că băncile vor fi pregătite să sprijine planurile ambițioase 
de dezvoltare ale României iar CPBR are un rol important în acest sens: acela de 
organism care reprezintă interesele sectorului bancar pentru un cadrul legal stabil 
și echilibrat.”

„Sunt de părere că noi, băncile, putem face mai mult pentru responsabilitate 
în sectorul financiar-bancar. Nu este întotdeauna vorba doar de transparență și 
drepturile omului – toate reprezintă aspecte importante. Este mai mult decât 
atât. E vorba despre o abordare de bază pe trei niveluri pentru întreg sectorul 
financiar-bancar – ceea ce înseamnă o atitudine responsabilă integrată pentru 
aspectele legate de mediu, sociale și financiare.”

„În calitate de membră a CPBR, Volksbank s-a alăturat unei comunități bancare 
care a ajuns să împărtășească cele mai bune practici și să dezbată probleme 
importante. Cred în obiectivele noii platforme și într-un mediu bancar 
caracterizat prin deschidere, responsabilitate și coeziune.”    

Răsvan Radu
CEO, UniCredit Ţiriac Bank

Philippe Lhotte        
Președinte, BRD – Société Générale

Tomas Spurny
Președinte Executiv, Banca Comercială Română

Michal Szczurek
CEO, ING Bank

Andrei Dudoiu
CEO, Volksbank
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Steven van Groningen
Președintele Consiliului de 
Administraţie al CPBR 
CEO și Președinte 
al Raiffeisen Bank

Colaborarea sectorului bancar este foarte importantă pentru a 
crea condiții benefice pentru toate părțile în vederea consolidării 
și creșterii sectorului bancar, pentru împărtășirea cunoştințelor 
și pentru un mediu de investiții îmbunătățit. Contextul actual 
accentuează nevoia de folosire a cunoștințelor și resurselor comune, 
pentru a crea condiții de muncă mai bune și pentru a stimula 
creșterea prin inovare. 
Ținând cont de acestea, CPBR a fost înființat la data de 28 
aprilie 2014 având ca obiectiv să contribuie la creșterea încrederii 
în sistemul bancar din România și la dezvoltarea economică a 
României, în cadrul dialogului tripartit cu guvernul și sindicatele 
precum și prin creșterea standardelor bancare ca bază pentru 
protecția reală a consumatorilor. 

Obiectivele sectorului bancar acoperă atât necesitatea de a permite 
sectorului public accesul la expertiză și de a susține finanțarea în 
vederea livrării proiectelor de infrastructură și creării de locuri 
de muncă, cât şi stabilirea unei colaborări între sectorul bancar și 
sectorul public, pentru a stimula competitivitatea la nivel național. 
Pe scurt, acestea sunt:
•	 Crearea unei platforme solide pentru dialog constructiv și 

parteneriat social
•	 Asigurarea unei educații bancare și financiare eficiente și o 

protecție reală a consumatorului
•	 Contribuția la planul de dezvoltare a țării și la susținerea agendei 

de creștere a României
•	 Să inițieze următorul val de eficiență operațională în vederea 

îmbunătățirii serviciului cu clienții și a profitabilității
Acestea sunt de fapt obiective simple, măsurabile și realizabile având 
în vedere faptul că cele șase bănci care fac parte acum din CPBR 
dețin aproximativ jumătate din totalul activelor în sistemul bancar 
din România, iar angajații acestora, la un loc, reprezintă peste o 
treime din angajații din sectorul bancar.   
Suntem încrezători în faptul că perspectivele și agenda noastră de 
priorități merită susținute și promovate în beneficiul general al 
sectorului și al economiei din România.

Stabilirea unei Agende solide bazată pe colaborare

CUVÂNT ÎNAINTE & 
IDEI PENTRU VIITOR
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CPBR a fost înființat în aprilie 2014 ca urmare a 
nevoii băncilor de a-și asuma un rol mai activ în 
dezvoltarea instituțională și economică a României. 
Prin promovarea unei reprezentări mai focalizate a 
sectorului bancar în România, obiectivul băncilor 
membre CPBR este de a reconcilia mai bine interesele 
clienților, ale acționarilor acestora și ale autorităților 
de reglementare, ale angajaților și ale comunităților pe 
care le deservesc. În același timp, printre obiectivele 
membrilor noştri se află și înțelegerea modului în 
care putem învăța din trecut și din greșelile anterioare 
pentru a furniza o secvență utilă de resetare pentru un 
viitor mai bun. 
Pentru a pune lucrurile în ordine, am avut nevoie de 
un punct de plecare. Așa cum se întâmplă de obicei în 
astfel de eforturi, am început cu un inventar al lecțiilor 
învățate și al faptelor obiective prin încredințarea unui 

studiu complex, imparțial, către Deloitte cu privire la 
starea sectorului bancar din România, pentru a avea 
un punct de plecare pentru noi toți, bănci, autorități, 
clienți și angajați. 

SECTORUL BANCAR ROMÂNESC A DOVEDIT 
Că ESTE CAPABIL Să SE ADAPTEzE șI 
Să REzISTE ÎN POfIDA CONDIȚIILOR 
NESIGURE, făRă NICIUN COST PENTRU 
CONTRIBUABILI

și totuși, acest lucru a avut loc în schimbul unor costuri 
semnificative pentru bănci. Mai jos sunt prezentate 
lecțiile principale „învățate” în ultimii 10 ani de 
activitate bancară în România. și dincolo de acestea, 
principalele provocări sunt în fața noastră: sursă de 
reflecție pentru un nou început!
Sectorul bancar din România – format din 40 de 
bănci la sfârșitul anului 2014 – finanțează economia 

al 14-lea cel mai mare 
angajator din românia

sectorul serviciilor financiare 
este al 14-lea cel mai mare 

angajator din economie 
cu 118 mii de angajați, în 

sectorul bancar numărându-se 
aproximativ 50% dintre aceştia.

băncile românești le oferă 
clienților o gamă completă 

de soluții de plăţi, precum și 
conturi de economii și credite.
aceste servicii pot fi adaptate 
la situația fiecărei persoane, 
inclusiv a celor cu un buget 

limitat.

 Furnizorul unei game extinse de 
produse şi servicii

sector bancar 
robust şi sigur   

sectorul bancar românesc 
a dovedit că este capabil să 
se adapteze și să reziste în 

pofida condițiilor nesigure - și 
fără a implica costuri pentru 

contribuabil.

sectorul bancar a susținut 
îmbunătățirea calității vieții 

și a standardelor de viață 
ale românilor - aproximativ 

290.000 de credite ipotecare în 
stoc.

290.000 de credite 
ipotecare în stoc

principalul partener pentru 
finanţare din românia 

sectorul bancar finanțează în 
principal economia româniei, 

furnizând aproximativ 91% din 
finanțarea totală acordată de 
sistemul financiar românesc. 

băncile românești inovează 
în permanență în ceea ce 
privește soluțiile de plată, 

securitatea tranzacțiilor, plățile 
de tip contactless, pentru a 

asigura finalizarea cu succes a 
numărului din ce în ce mai mare 
de tranzacții zilnice efectuate de 

către clienții băncilor.

inovare constantă 
a serviciilor 

  1„Băncile şi creşterea economică – Lecţiile trecutului pentru un viitor mai bun” (2015)

Provocări vechi, începuturi noi?
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românească, asigurând circa 91% din finanțarea totală 
acordată de sistemul financiar din România. Sistemul 
bancar s-a dovedit rezistent în timpul crizei financiare, 
continuând să finanțeze economia României. Activele 
sectorului bancar au rămas stabile la 364 mld. RON, 
ponderea lor în Produsul Intern Brut (PIB) ridicându-
se la 60%. 

 …iar acuM se concentrează 
pe redresare.

Băncile sunt din ce în ce mai mult axate pe creşterea 
veniturilor cu ajutorul mai multor strategii, inclusiv 
comisioane şi praguri noi pentru conturile curente, 
stabilirea unor tarife noi pentru serviciile premium, 
susţinerea eforturilor de vânzări încrucişate şi o mai 
mare concentrare pe activităţile pe bază de comision 
precum administrarea activelor.

Pe măsură ce băncile încep să se reorienteze spre 
creştere, provocarea lor va fi să rămână relevante 
pentru clienţi, să îşi realinieze modelele de afaceri, 
să se adapteze la reglementările legislative recente şi 
să încerce să inoveze pentru dezvoltare. Băncile vor 
continua, de asemenea, să adopte decizii strategice, 
determinate de constrângerile de capital şi necesitatea 
îmbunătăţirii rentabilităţii financiare, eliminând sau 
făcând achiziţii în domenii în care consideră că pot 
concura şi câştiga.

Per total, băncile vor trebui să fie mai agile în 
operaţiunile lor, pentru a exploata nesiguranţa 
existentă de pe piaţă, mai degrabă decât să aştepte 
pur şi simplu apariţia unor condiţii mai bune.

contribuția băncilor roMânești la 
dezvoltarea econoMică a roMâniei

Băncile joacă un rol important în economia României 
asigurând servicii financiare esenţiale pentru 
gospodării şi întreprinderi – toate esenţiale pentru 
o funcţionare corespunzătoare a unei economii 
moderne de piaţă, precum:

1. produse bancare curente pentru persoane 
fizice (servicii de plată, credite şi depozite) – 
influenţând astfel calitatea vieţii şi standardele de 
viaţă;

2. instrumente de împrumut şi instrumente 
financiare pentru întreprinderi mari şi IMM-
uri – determinând crearea locurilor de muncă şi 
creşterea PIB;

3. de asemenea, pentru a acoperi nevoile clienţilor 
şi ale economiei, băncile îşi asumă riscuri şi le 
gestionează (eliminarea riscului respectiv de 
la bănci implică fie eliminarea din economie, 
fie plasarea lui în afara sistemului bancar 
reglementat) şi îşi asumă rolul de intermediari 
naturali echilibrând cererea şi oferta de fonduri 
prin import / export de capital (astfel ţările 
cu excedent sunt ajutate să prevină o supra-
încălzire, iar ţările care înregistrează deficit evită 
criza creditelor);

În ultimii ani, capacitatea băncilor româneşti 
de alocare de capital unor proiecte generatoare 
de valoare adăugată şi sectoarelor economice s-a 
ameliorat, în special în cazul sectorului de servicii a 
cărui contribuţie la PIB este substanţială în România. 
Mai mult, capacitatea sectorului bancar de realocare a 
capitalului a asigurat baza restructurării permanente 
a economiei. 

În acest sens, în ultimii ani băncile şi-au redirecţionat 
fondurile către industriile unde sunt prezente, în 
mod tradiţional, două caracteristici:
1. o dezvoltare financiară cu creşterea productivităţii 

ajută la atingerea nivelului de producţie;
2. componenta de cercetare şi dezvoltare (sau 

factorul de „inovare”) este în general mai mare.

Prin urmare, finanţarea bancară are o influenţă 
puternică asupra productivităţii şi concurenţei 
industriei, a construcţiilor şi a agriculturii şi sprijină 
în mod semnificativ creşterea sectoarelor intensive 
de muncă precum serviciile, contribuind astfel la 
crearea locurilor de muncă aferente.
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lecția 1. transparența ajută

TRANSPARENȚA NU ESTE O AMENINȚARE 
COMPETITIVă CI O CONDIȚIE OBLIGATORIE 
PENTRU ÎNCREDERE șI PROfITABILITATE.

Transparența insuficientă a marjelor de dinainte de 
2010 a dat naștere unei presiuni asupra băncilor din 
partea autorităților de reglementare și a clienților, 
pentru a reduce marjele - ducând la o corecție globală 
a marjelor aplicabile portofoliului existent cu peste 
15% ca medie la nivelul sectorului. Reacționând la 
reglementarea pieței și la cererile clienților, băncile 
au accelerat revizuirea aranjamentelor contractuale 
cu clienții pentru a se asigura de respectarea 
prevederilor Directivelor Europene referitoare la 
informare și transparență și au implementat programe 
de perfecționare pentru personalul „front office” 
astfel încât acesta să fie pregătit să le ofere clienților 
informații clare și ușor de înțeles despre produsele și 
serviciile lor.

lecția 2. “Măsura universală” nu este 
potrivită pentru toți

RISCUL șI POTENȚIALUL VARIAză ÎN MARE 
MăSURă ÎNTRE SECTOARE, REGIUNI șI 
CATEGORII SOCIO-DEMOGRAfICE.

Dezvoltarea și bunăstarea în România sunt foarte 
inegale pe segmente - clienți și regiuni - doar 12 centre 
urbane generând creștere economică și 50% din 
populație aflându-se încă sub limita de subzistență. 
În faza de expansiune, băncile din România au 
supraestimat viteza convergenței și au subestimat 
disparitățile structurale sociale și economice existente 
în România, aceasta conducând la investiții și alocări 
de fonduri disproporționate raportat la potențialul 
economic pe regiuni, sectoare și categorii sociale.
Drept urmare, în ultimii cinci ani, băncile și-au 
ajustat semnificativ portofoliile, rețelele de sucursale și 
modelele de afaceri și servicii pentru a aborda eficient 
diferența dintre nevoile și așteptările clienților, având 

în vedere considerente geografice, socio-demografice 
și economice.

lecția 3. ForMa nu creează 
substanță - nu iMediat

ExISTENȚA LEGILOR, REGULAMENTELOR 
șI INSTITUȚIILOR ARMONIzATE fORMAL 
NU GARANTEAză O INfRASTRUCTURă 
DE AfACERI EfICIENTă. INEfICIENȚELE 
STRUCTURALE LA NIVEL NAȚIONAL 
LIMITEAză EfICACITATEA INIȚIATIVELOR 
INDIVIDUALE.

În ultimii 5 ani, toate băncile din România s-au 
concentrat masiv, cu diferite niveluri de succes în 
funcție de mărime și structura de distribuție, pe 
remedierea majorității ineficiențelor individuale 
rezultate din investiții supradimensionate până în 2008. 
Spre surprinderea lor, acest lucru nu a fost suficient 
- infrastructura macroeconomică subdezvoltată fiind 
vinovată pentru încetinirea eforturilor individuale de 
restructurare.
Drept urmare, pentru a-și asigura rolul economic 
de alocare a resurselor către activități generatoare de 
valoare în România, băncile trebuie să acopere, în 
prezent, pe propria lor cheltuială, lipsa de maturitate a 
pieței și slaba infrastructură publică în ceea ce privește 
datele și studiile sectoriale, analizele și prognozele, 
digitalizarea informațiilor publice - esențiale pentru a 
asigura o alocare eficientă a finanțării și o elaborare 
adecvată a politicilor și intervențiilor publice.

lecția 4. consolidarea este cheia 
sustenabilității

ÎN ABSENȚA ExPANSIUNII șI A CREșTERII, 
CONSOLIDAREA șI REDUCEREA 
INVESTIȚIILOR SUNT ESENȚIALE PENTRU A 
ASIGURA PROfITABILITATEA șI O ALOCARE 
EfICIENTă A CAPITALULUI.

Ținând cont de cele de mai sus, situația globală a pieței este 
dificilă întrucât băncile au ajuns la limită în ceea ce privește 
reducerea infrastructurii fără să le fie afectate operațiunile 
principale. În acest context, pentru a crea forma și mărimea 
necesare pentru supraviețuire, alocarea eficientă a capitalului 
și profitabilitatea adecvată, băncile trebuie să ia decizii 
drastice cu privire la segmentele de clienți și produsele care 
sunt sau nu esențiale în modelul lor de afaceri. Acest lucru 
duce la reducerea investițiilor în activitățile secundare, a 
căror finanțare este costisitoare și la consolidarea piețelor și 
produselor identificate ca fiind esențiale.

Băncile din România au învăţat din greşelile 
trecutului, iar în ultimii 5 ani și-au corectat 

majoritatea deficiențelor structurale.“

10 lectii învatate din 
experienta în 10 ani
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lecția 5. restructurarea și 
recuperarea rapidă a datoriilor 
sunt condiții preliMinare pentru 
dezvoltare și proFitabilitate

ÎN ABSENȚA UNEI CREșTERI SOLIDE 
șI A UNOR MECANISME EfICIENTE DE 
RECUPERARE A DATORIILOR, SOLUȚIONAREA 
CU ÎNTÂRzIERE A PROBLEMELOR LEGATE DE 
CREDITELE NEPERfORMANTE REPREzINTă 
O BARIERă NU NUMAI ÎMPOTRIVA 
PROfITABILITăȚII IMEDIATE, CI șI A 
CREșTERII ULTERIOARE.

Ultimii ani au subliniat în mod clar efectul negativ al 
deteriorării calității activelor, care reprezintă principala 
povară asupra profitabilității. Din nefericire, în aceeași 
perioadă s-a observat și o deteriorare mai accelerată 
a disciplinei de plată a societăților comerciale, 
iar deteriorarea din acest domeniu a generat o 
vulnerabilitate a stabilității financiare pentru toate 
segmentele. În ceea ce privește băncile, „soluționarea 
problemei creditelor neperformante tinde să aibă 
loc mai lent decât se dorește din cauza factorilor 
macroeconomici externi și a efectelor reputaționale” 
(Inițiativa Viena, 2012), diminuând astfel capacitatea 
acestora de a atrage capitalul de care au nevoie pentru 
a-şi relua creșterea și pentru a putea să se ocupe în 
mod eficient de problemele critice de expunere. 

lecția 6. creditează aFacerea, 
nu garanția

GARANȚIILE COLATERALE NU SUNT UN 
ÎNLOCUITOR PENTRU PLANURILE SOLIDE 
DE AfACERI. VALOAREA BUNURILOR NU 
ÎNLOCUIEșTE VENITURILE STABILE.

Această lecție dureroasă a trebuit să fie învățată de 
către bănci în urma unui număr mare de cazuri în 
care neregulile în evaluarea capacității de rambursare a 
persoanelor sau ineficiența ipotezelor din planurile de 
afaceri - și acordarea unei încrederi prea mari garanțiilor 
colaterale în detrimentul afacerii și fluxurilor de 
numerar -au cauzat probleme grave în ceea ce privește 
performanța și recuperarea creditelor. Din nefericire, 
aceasta este o lecție la fel de dureroasă atât pentru 
persoanele fizice, cât și pentru cele juridice, care asistă 
la înjumătățirea valorii bunurilor lor și la deteriorarea 
poziției financiare globale întrucât nu pot menține 
evoluția câștigurilor personale sau comerciale la un 
nivel mai ridicat comparativ cu evoluția cheltuielilor 
aferente datoriilor.

lecția 7. odată intrat în horă, 
trebuie să joci

PRACTICILE BANCARE SOLIDE POT 
ÎMBUNăTăȚI ALOCAREA fONDURILOR 
CăTRE PARTEA GENERATOARE DE VALOARE 
A ECONOMIEI, DAR fINANȚAREA BăNCILOR 
NU POATE ÎNLOCUI LIPSA fORMăRII DE 
CAPITAL INTERN.

Date fiind măsurile de restricționare a capitalului 
băncilor românești dispuse de banca centrală în 
ultimii ani, băncile active din România beneficiază de 
o poziție patrimonială solidă, putând astfel să continue 
să finanțeze economia, deși la nivel mai scăzut, și 
statul. Ca urmare a efectului combinației dintre 
numărul mai scăzut de proiecte viabile și evaluările 
mai bune ale proiectelor, eficiența procesului de 
alocare a fondurilor s-a ameliorat semnificativ, având 
drept efect direct creșterea susținerii sectoarelor cu 
perspective de creștere mai mari. Totuși, proiectele 
eligibile sunt rare și factorii de multiplicare sunt încă 
scăzuți, băncile continuând să fie obligate să finanțeze 
proiectele cu performanțe slabe din portofoliile lor în 
cadrul strategiei de reducere a riscurilor.

lecția 8. Finanțare externă: 
accelerează creșterea, dar creează 
dependență

DEșI ESENȚIALă PENTRU CREșTERE, ÎN 
ABSENȚA UNOR ECONOMII INTERNE șI 
A UNEI fORMăRI DE CAPITAL SUfICIENT, 
DEPENDENȚA ExCESIVă DE fINANȚAREA 
ExTERNă CREEAză UN DEzEChILIBRU 
LOCAL SEMNIfICATIV șI O DEPENDENȚă 
ExCESIVă DE PIEȚELE STRăINE.

Creșterea economică a României în perioada 
anterioară aderării a fost cel mai puțin dependentă din 
regiune în ceea ce privește finanțarea depozitelor, acest 
lucru fiind ilustrat de ponderea scăzută a pasivelor 
reprezentată de finanțarea depozitelor (încă sub 60%, 
în pofida corecției majore din următorii ani). Este un 
fapt extrem de îngrijorător, întrucât de la colapsul 
Lehman Brothers’, lichiditatea și stabilitatea au fost 
gardienii fiecărei bănci, de la cel mai mic actor local 
până la cea mai mare instituție financiară globală.
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lecția 9. raportul credite - depozite: 
Mai puțin înseaMnă Mai... sustenabil

CREșTEREA DEzEChILIBRATă A CREDITELOR 
COMPARATIV CU ECONOMISIREA INTERNă 
LIMITEAză șI MAI MULT CREșTEREA 
ECONOMICă.

Înainte de 2007, sectorul dispunea de lichidități 
însemnate și băncile-mamă acordau finanțări aproape 
fără limite pentru a susține nevoile de convergență 
ale țării. Această situație favorabilă a făcut posibilă 
creșterea creditelor înregistrate într-un ritm mai rapid 
decât cel al depozitelor, iar turbulența financiară 
resimțită în 2008 a accelerat și mai mult această 
tendință astfel încât raportul credite/depozite a atins 
cel mai înalt nivel de 122% (date BCE), printre cele 
mai ridicate din regiune. Necesitatea unei ajustări în 
materie de finanțare, combinată cu reducerea accelerată 
a gradului de îndatorare din 2012, a determinat o 
corecție dramatică în ultimii ani; totuși, creșterea lentă 
a influențat în mod semnificativ creșterea creditării, 
care continuă să fie mai lentă comparativ cu restul 
regiunii.

lecţia 10. credite în valută - ne 
păstrăM calMul şi continuăM?

SUPRAExPUNEREA LA CREDITE ÎN VALUTă 
ESTE UNUL DINTRE fACTORII GENERATORI 
DE NIVELURI RIDICATE ALE CREDITELOR 
NEPERfORMANTE şI TURBULENŢE DE PIAŢă.

După cinci ani de creştere accelerată şi de eforturi 
pentru susţinerea convergenţei până în 2008, având 
preponderent la bază investiţii directe străine care au 
alimentat consumul intern şi importurile, cei cinci 
ani de ajustare şi stabilizare economică care au urmat 
au forţat persoanele fizice, societăţile şi băncile active 
din România să îşi reevalueze practicile de cheltuieli, 
modelele de afaceri şi de finanţare şi să identifice opţiuni 
mai sănătoase şi mai sustenabile pe termen lung. 
Pentru a face faţă acestui mediu în schimbare, băncile 
şi clienţii acestora au trebuit să se restructureze, să se 
redimensioneze şi să se repoziţioneze conform noilor 
niveluri de activitate economică şi disponibilităţii 
semnificativ mai scăzute a fondurilor şi capitalului la 
nivel internaţional.

Ultimii ani au subliniat clar efectul negativ al 
creditelor neperformante, care constituie principala 

barieră împotriva profitabilității. În ultimii cinci ani, 
profitul net al sistemului bancar român s-a diminuat 
ajungând la o CAGR [rată compusă de creștere 
anuală] masivă de 38%. În consecință, în timp ce în 
2013 rentabilitatea economică (ROA) și rentabilitatea 
financiară (ROE) din sectorul bancar românesc s-au 
redresat modest atingând 0,01% și respectiv 0,13%, 
în pofida eforturilor semnificative ale băncilor de a 
corecta dezechilibrele structurale, în 2014 au făcut 
obiectul unei corecții suplimentare rezultând din nou 
o ROE negativă estimată la -12%.

1. recuperarea datoriilor:

EfICACITATEA SCăzUTă A PROCESULUI DE 
RECUPERARE A DATORILOR NU fACILITEAză 
REzOLVAREA PROBLEMELOR GENERATE DE 
ACUMULAREA ACESTORA. 

Anii post-criză au fost deosebit de dificili pentru 
băncile românești, în principal din cauza înmulțirii 
rapide a creditelor neperformante - generând 
cheltuieli bruște cu deprecierea aferentă pierderilor 
din credite, care au scăzut profitabilitatea. 
Deși datele privind cazurile de executare a creditelor 
din România sunt neuniforme, dovezile colectate 
de bănci sugerează că legislația curentă și aplicarea 
acesteia nu sunt adecvate pentru a facilita, sau chiar 
a împiedica soluționarea eficientă a datoriilor și sunt 
principala cauză pentru mai mult de o treime din 
creditele neperformante ale societăților comerciale 
din România.

Provocarile continua...
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2. creșterea econoMică sustenabilă:

DEzEChILIBRELE SOCIO-DEMOGRAfICE 
ACTUALE șI CAPACITATEA LIMITATă 
DE fORMARE A CAPITALULUI INTERN 
RESTRICȚIONEAză NIVELUL DE 
BANCARIzARE șI REDUCE POSIBILITATEA 
SECTORULUI BANCAR DE A CONTRIBUI LA 
CREșTEREA ECONOMICă A ROMÂNIEI.

Veniturile băncilor românești au fost în ultimii ani 
sub o presiune serioasă. Profitul total a scăzut cu 
3,6% anual, ajungând la numai 4,32 miliarde EUR, 
cu mult sub valoarea maximă de 5,1 miliarde EUR 
înregistrată în 2008 (reprezentând o corecție de peste 
15%). Deși capitalizarea sistemului bancar și accesul 
la finanțare sunt solide, capacitatea de generare de 
venituri a băncilor active în România este semnificativ 
limitată de nivelul scăzut de bancarizare a economiei, 
dezechilibrele demografice etalate și formarea limitată 
de capitaluri interne.

3. eFiciența operațională:

POVARA ADMINISTRATIVă, NIVELUL REDUS 
DE DIGITALIzARE DIN INSTITUȚIILE PUBLICE 
șI LIPSA UNEI INfRASTRUCTURII BANCARE 
EfICIENTE RESTRICȚIONEAză EfICIENȚA.

În cel mai bun caz, rezultatele eforturilor de reducere 
a costurilor și de eficientizare rămân a fi determinate 
- în principal din cauza dispersiei sectorului și a 
numărului scăzut de tranzacții raportat la arhitectura 
infrastructurii sectorului bancar. În pofida ameliorărilor 
rezultate din revizuirea costurilor, declinul veniturilor 
nu a permis îmbunătățiri semnificative ale eficienței. 
După câteva câștiguri inițiale, veniturile în scădere au 
împins raportul cost - venit până la 57%. 

4. regleMentare și conForMitate:

REVIzUIREA AMPLă A REGLEMENTăRILOR 
LA NIVEL EUROPEAN șI NAȚIONAL ADAUGă 
UN GRAD DE COMPLExITATE CONTExTULUI 
GENERAL șI NECESITă ABILITăȚI DE 
ADAPTARE ÎMBUNăTăȚITE.

Conformarea în ceea ce privește reglementările și 
relațiile cu instituțiile de reglementare și supraveghere 
necesită o atenție sporită în rândul băncilor. Conform 
unui studiu Deloitte recent, majoritatea băncilor 
menționează fie costurile conformității, fie impactul 
asupra produselor specifice drept obstacole principale 
împotriva dezvoltării. Au trecut cinci ani de la 

instalarea crizei financiare și răspunsul legislativ (atât 
cel național cât și internațional) nu este în niciun caz 
complet; adăugările recente din 2014 au inclus:

•	 Înființarea Uniunii Bancare și desfășurarea unei 
activități intense de pregătire a mecanismului unic 
de supraveghere (MUS) – evaluarea modelelor 
de afaceri, evaluarea calității activelor (AQR) și 
efectuarea testelor de stres plus analize aprofundate, 
evaluarea impactului și planificarea de scenarii;

•	 Comitetul de la Basel pentru supravegherea bancară 
(BCBS) a planificat două revizuiri complete – 
o actualizare a cerințelor de capital relevante 
și o analiză intra-grup privind implementarea 
principiilor referitoare la riscul operațional; 

•	 Reglementările europene privind protecția 
consumatorului votate recent au un impact 
semnificativ asupra veniturilor, costurilor și 
modelelor de furnizare a serviciilor de către 
bancă în domenii precum: Regulamentul privind 
comisioanele interbancare pentru titularii de 
carduri și utilizarea cardurilor, A 4-a Directivă 
privind combaterea spălării de bani, Directiva 
privind creditele ipotecare, Directiva privind 
contul de plăți introducând accesul la conturile de 
bază de plăți etc;

•	 Schimbări neașteptate survenite pe plan local 
care afectează sectorul bancar; iată câteva exemple 
recente: limita pentru tranzacțiile în numerar, 
„Electorata”, inițiativă legislativă pentru instituirea 
administrativă a cursurilor de schimb și reducerea 
marjei pentru creditele acordate în franci elvețieni 
etc. 

În 2015, consecințele pentru sectorul financiar se vor 
concretiza astfel:

•	 O nouă echipă la conducerea Comisiei Europene 
și Parlamentului European, pentru prima dată 
de la debutul crizei financiare, poate dedica o 
parte mai mare din agenda serviciilor financiare 
în sensul promovării inițiativelor de creștere prin 
alternative la finanțarea bancară în detrimentul 
considerentelor de „siguranță și robustețe” care au 
dominat activitatea predecesorilor lor;

•	 Apetitul autorităților de reglementare pentru date  
cu un nivel din ce în ce mai mare de detaliu a 
crescut de la debutul crizei financiare, dar în anul 
următor se vor cristaliza mai multe inițiative 
concentrate pe calitatea datelor și a raportărilor 
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devenind un subiect din ce în ce mai important 
pentru bănci.

•	 Cultura și deservirea clienților vor continua să 
fie pe primul loc în dezbaterile privind serviciile 
financiare. Activitățile bancare sunt vizate ca 
urmare a transgresiunilor bine promovate în 
media. Atât autoritățile de reglementare cât și 
legiuitorul au încurajat băncile să își sporească 
eforturile orientate către transparență, educație 
financiară și protecția consumatorului.

Colaborarea din sectorul bancar este esențială pentru 
a crea previzibilitate și sustenabilitate în mediul 
economic românesc și condiții benefice pentru toate 
părţile implicate în vederea consolidării și dezvoltării 
sectorului bancar, - pentru a genera progres cognitiv 
şi managerial și în vederea creării unei alocări mai 
eficiente a fondurilor în economie, a unor  servicii 
mai bune pentru clienţi, a unor condiţii corecte de 
muncă şi evoluţie profesională  pentru angajaţi şi a 
unei profitabilităţi atractive pentru investitori.

Pe baza cunoștințelor colective ale sectorului bancar 
și a perspectivelor studiilor bancare, suntem de părere 
că există un potențial semnificativ pentru acțiuni și 
colaborarea comună – materializate într-o serie de 
inițiative destinate să restabilească / să sporească 
încrederea în sector bancar și vizează: 

•	 Schimbările structurale (instituționale, legate de 
infrastructură sau de natură legislativă) cu care 
membrii se confruntă în stabilirea unui drum 
profitabil și sustenabil pentru activităților lor din 
România; 

•	 Punctele deficitare curente, percepțiile eronate sau 
lipsa unor acțiuni coerente ale băncilor în anumite 
zone sensibile, cu rezultat direct în deteriorarea 
semnificativă a încrederii în bănci și între bănci în 
ultimii ani;

•	 Prioritățile comune pentru România astfel 

încât să determine o creștere sustenabilă corectând 
în același timp și dezechilibrele socio-demografice 
actuale. 

În vederea soluționării punctelor deficitare principale 
în legătură cu diverși factori interesați și în vederea 
facilitării comunicării cu aceștia și piața, CPBR a 
structurat conversația internă (și mesajul extern) pe 
patru piloni principali după cum urmează: 

•	 Agenda raporturilor de muncă stabilește o 
platformă solidă pentru un dialog constructiv și 
un parteneriat social cu angajații și sindicatele; 

•	 Agenda consumatorului: asigură educația 
financiară relevantă și protecția socială reală a 
consumatorului de servicii financiare; 

•	 Agenda de creștere economică: sprijină proiectele 
prioritare ale României și finanțarea creșterii 
economice; 

•	 Agenda de eficiență: îmbunătățește infrastructura 
bancară în România prin digitalizarea, reducerea 
poverii administrative și conectivitatea cu sistemul 
public de informații.

Având în vedere specificul CPBR în calitate de 
organizaţie patronală precum și agenda legislativă 
şi de interes public a perioadei, Consiliul Director 
al CPBR a decis să adreseze cu prioritate primii doi 
piloni în cadrul agendei sale publice și instituționale. 
În plus, în vederea creșterii eficienței sale, au fost 
identificate și structurate două fluxuri de acțiuni în 
scopul îmbunătățirii impactului public și instituțional 
al inițiativelor asupra celor 4 piloni principali, după 
cum urmează:

•	 Consolidarea instituțională: o contribuție mai mare 
a sectorului bancar la consolidarea infrastructurii 
instituționale în România în vederea obținerii 
unei stabilități instituționale; 

•	 Comunicare, relații publice și instituționale: 
îmbunătățirea comunicării privind rolul băncilor 
în economie și contribuția la educația financiară.

Stabilirea unei Agende 
solide bazata pe 
colaborare
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CPBR este o organizaţie tânără, ale cărei obiective 
şi priorităţi, deşi definite, trec prin diferite faze de 
evaluare şi implementare. CPBR are un număr de 
proiecte la care reprezentanţii celor şase bănci au lucrat 
în perioada care a trecut de la înfiinţarea sa, toate 
concentrate pe agenda sa patronală de promovare 
şi susţinere a intereselor economice, juridice şi 
sociale ale membrilor lor, pe cei patru piloni 
prioritari: îmbunătăţirea relaţiilor de 
muncă şi a dialogului social, educaţia 
şi protecţia reală a consumatorilor, 
creşterea contribuţiei la dezvoltarea 
economică a ţării şi eficientizarea 
activităţii.

fiind o organizaţie patronală, CPBR 
îşi doreşte să activeze şi să întărească 
cadrul instituţional al Dialogului 
Social tripartit dintre Guvern, Patronate 
şi Sindicate, şi al funcţionării CES-ului 
(Consiliul Economic si Social) - pe care îl vedem 
ca o condiţie esenţială pentru asigurarea coerenţei 
legislative şi executive în domenii esenţiale pentru 
viitorul României cum ar fi politicile economice, 
financiare şi fiscale, relaţiile de muncă, protecţia 
socială şi politicile salariale, precum şi politicile în 
domeniul sănătăţii, educaţiei, cercetării şi culturii. De 
aceea, proiecte în curs precum înfiinţarea împreună 
cu membri ai ALB a federaţiei Serviciilor financiare 
din România şi participarea la consultările privind 
amendarea Codului Muncii şi a legii dialogului social 
au reprezentat priorităţile CPBR în ceea ce priveşte 
agenda de dialog social.

În ceea ce priveşte agenda consumatorului, trebuie 
să recunoaştem că efervescenţa legiuitorului a obligat 
CPBR la o atitudine reactivă - atât în ceea ce priveşte 
iniţiativele ANPC privind afişarea comisioanele şi 
conversia creditelor, cât şi în ceea ce priveşte proiectul 
legii insolvenţei persoanelor fizice sau implementarea 
directivei privind creditul ipotecar.

În toate aceste cazuri, înţelegem şi salutăm asemenea 
iniţiative, dar ne-am dori ca ele să ajungă pe agenda 
Parlamentului într-o formă în care să servească cu 
adevărat scopului pentru care au fost gândite - şi să 

asigure o protecţie reală şi un tratament corect tuturor 
participanţilor la piaţă. În acest sens, CPBR va continua 
să prezinte poziţia băncilor membre atunci când 
este solicitată sau când identificam probleme reale. 
Personal, cred că organizarea unei consultări extinse 
cu toţi partenerii sociali, redactarea cu responsabilitate 
a studiului de impact şi consultarea efectivă (nu doar 

formală) a CES şi a celorlalte instituţii ale 
statului (Consiliul Concurenţei, ministere 

de resort etc.) în toate proiectele de legi 
din sfera lor de competenţă - înainte 
de înaintarea unui text de lege pe 
agenda Parlamentului - reprezintă 
o cale mai eficientă pentru o decizie 
mai bună pe termen lung. De aceea, 
eforturile CPBR se vor concentra 

cu precădere în sfera identificării şi 
prioritizării proiectelor de importanţă 

strategică şi îmbunătăţirii cadrului 
instituţional al luării deciziei, continuând 

colaborarea cu ARB în ceea pe priveşte aspectele 
tehnice.

Ne dorim ca în urma acţiunilor noastre, băncile să îşi 
poată creşte contribuţia la dezvoltarea economică şi 
socială a ţării şi pe aceste baze să redevină profitabile 
şi atractive pentru capitalurile domestice şi străine - 
şi astfel să-şi poată multiplica din nou contribuţia - 
creând creştere economică sustenabilă, bunăstare şi, 
implicit, randamente atractive pentru acţionari.

Oana Petrescu,
Director executiv CPBR

Despre agenda CPBR
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Agenda CPBR a fost consolidată pe baza priorităţilor de 
colaborare ale băncilor membre şi cu ajutorul analizei 
furnizate de studiul „Băncile și Creșterea Economică – 
Lecțiile trecutului pentru un viitor mai bun” finalizat de 
Deloitte în noiembrie 2014 şi actualizat în aprilie 2015. 
CPBR a încredințat studiul către Deloitte, în calitate de 
consultant de încredere şi independent, pentru a transpune 
fără prejudicii lecțiile învățate de bănci în ultimii ani, având 
în vedere provocările majore viitoare – cu scopul de a servi 
drept bază pentru definirea agendei comune a organizației 
și a priorităților sale. 

Privind în trecut și la modul în care sectorul bancar a evoluat 
și s-a consolidat, studiul oferă de asemenea argumente și 
susține o dezbatere sănătoasă privind contribuția sectorului 
bancar la creșterea economică a României, prezentând 
în același timp situația comparativă și perspectiva globală 
pentru băncile din celelalte țări din Europa Centrală – cu 
care băncile românești concurează pentru capital. 

Dotați cu aceste perspective, ne aflăm acum într-o poziție 
oportună pentru a consolida acțiunile noastre prioritare 
pe care sectorul, în ansamblul sau, ar putea să le ia în 
considerare pentru implementare în viitorul apropriat, 
astfel încât sectorul bancar să susțină în continuare agenda 
de creștere economică. 
Proiectele și inițiativele prezentate în continuare reprezintă 
cheia eforturilor noastre. Suntem de părere că acestea vor 
ajuta CPBR să joace rolul său ambițios în dezvoltarea 
sectorului bancar.

agenda cpbr – proiecte și inițiative

Prezentare generala a 
Agendei CPBR 

Agenda CPBR 
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În calitate de organizație patronală, CPBR dorește 
să activeze și să consolideze cadrul instituțional al 
dialogului social tripartit între Guvern, asociațiile 
Patronatelor și Sindicate și CES (Consiliul Economic și 
Social) a cărui funcționare, în opinia noastră, reprezintă 
o condiție esențială pentru a asigura coerența legală și 
executivă în domeniile cheie pentru viitorul României, 
precum: politici economice, financiare și fiscale, relații 
de muncă, bunăstare socială și politici salariale precum și 
politici privind sănătatea, educația, cercetarea și cultura. 
Din acest motiv inițiativele precum înființarea, împreună 
cu ALB, a federației Serviciilor financiară în România 
și participarea la consultări privind modificările Codului 
Muncii și a Legii privind Dialogul social reprezintă 
prioritățile CPBR privind agenda dialogului social. 

1. înFiințarea Federației patronale 
a serviciilor Financiare pentru 
a contribui la consolidarea 
dialogului social tripartit ForMal

Pentru a beneficia de caracteristicile recunoscute prin 
lege la nivel național, o organizație patronală cum este 
CPBR  trebuie să facă parte dintr-o Confederație de 
organizații patronale, ai căror membrii să reprezinte 
peste 7% din toți angajații din sectorul privat. Pentru 
a beneficia de statutul de reprezentativitate la nivel 
sectorial, o organizație patronală  trebuie să facă parte 
și dintr-o federație ai cărei membri să reprezinte peste 
10% din totalul angajaților din sector. 

Reprezentații federației pot fi membri ai Consiliului 
Economic și Social („CES”), desemnați de  
Confederația la care sunt afiliați. CES este un 
organism de consultare obligatoriu pentru Guvernul 
și Parlamentul României pe domeniile sale de 
competență: a) politici economice, b) politici financiare 
și fiscale, c) relații de muncă, protecție socială și politici 
salariale, d) politici de sănătate și e) educație, cercetare 
și cultură. Analiza și dezbaterile proiectelor predate spre 
consultare sunt analizate și dezbătute prin intermediul 
Comitetelor Specializate și prin Comitetele Regionale de 
Dialog Social. 

Drept urmare, la sfârșitul lunii octombrie 2014, 

membrii CPBR și membri ai Asociației Serviciilor 
financiare din România (ALB) au convenit, în 
principiu, să înființeze prima federație a patronatelor 
din țară în domeniul serviciilor financiar-bancare 
cu scopul de a asigura o reprezentare mai mare a 
membrilor și angajaților acestora. federația, care 
urmează să fie înființată în mod legal pe parcursul 
anului 2015, vizează alăturarea principalelor 
confederații ale patronatelor din România pentru 
a obține o reprezentare corespunzătoare în cadrul 
dialogului tripartit cu Guvernul și Sindicatele, în 
conformitate cu dispozițiile Legii privind Dialogul 
social. 

Având în vedere faptul că CPBR și majoritatea 
membrilor ALB împărtăşesc deja principii comune, 
potrivit serviciilor similare pe care le oferă, aceștia 
sunt interesați și de o contribuție comună la viitoarele 
proiecte pe diverse teme precum etica, transparența, 
legislația, educația financiară, politici anti-fraudă și 
altele de această natură. 

În calitate de Organizație patronală, CPBR are vocația 
de a realiza următoarele activități, așa cum sunt 
definite de legea 62/2011:
1. să reprezinte, să promoveze, să susțină și să 

apere interesele economice, legale și sociale ale 
membrilor săi;

2. să promoveze concurența loială, conform legii;
3. să desemneze, conform legii, reprezentanți în 

cadrul:
•	 dezbaterilor privind contractele colective de 

muncă;
•	 altor tratate / acorduri cu autoritățile publice și 

sindicatele, precum și
•	 în cadrul structurilor dialogului social bilateral 

și trilateral. 
4. să inițieze și să promoveze Coduri de bune practici 

în industrie
5. să promoveze principiile de responsabilitate socială
6. să asigure informarea și să faciliteze cooperarea 

între membrii și cu alte organizații, să promoveze 
progresul managerial, serviciile de consultanță și 
asistență specializată, atunci când este nevoie;

Consolidare instituțională
să devenim un pilon solid al unui dialog social tripartit eficient în românia, prin reprezentarea, 
susţinerea şi apărarea intereselor economice, legale şi sociale ale membrilor noştri.

obiectivul cpbr
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7. să asigure reprezentarea legală a membrilor la 
cererea acestora;

8. să definească ocuparea forței de muncă și politici 
și programe de plasare a forței de muncă;

9. să definească strategii de dezvoltare socială și 
economică la nivel sectorial și național;

10. să înființeze și să gestioneze, în beneficiul 
membrilor, organizații sociale, culturale, de 
formare și de comerț precum și asigurare dedicată 
sau servicii bancare.

Dialogul social trebuie să acorde o importanță 
deosebită transparenței în împărtășirea tuturor 
informațiilor relevante, asigurând consultări ample în 
toate fazele și să impună respect pentru integritatea 
dialogului bipartit. 

Dialogul social nu trebuie să genereze neapărat 
consens. Dacă generează cel puțin o înțelegere mai 
bună a părerilor divergente exprimate de diversele 
parți interesate, se poate spune că și-a atins scopul în 
cea mai mare parte.
Dialogul social trebuie să creeze angajament pentru 
ideile elaborate, acțiunile contemplate și rezultatele 
obținute pe baza unei participări de bună credinţă. 
În acest sens, considerăm CES ca fiind platforma 
principală destinată consultărilor oficiale cu Guvernul 
și Parlamentul României deoarece oferă opinii privind 
inițiativele legale în domeniile sale de competență. 

Ca o extensie naturală a rolului pe care CPBR trebuie 
să-l aibă în cadrul dialogului social, inițiativa de a 
reprezenta interesele patronatelor din sectorul bancar 
în timpul noului proces legislativ inițiat de Sindicate 
în vederea modificării Codului muncii și a Legii 
dialogului social reprezintă doar o continuare naturală 
și constructivă a aceluiași obiectiv: acela de a deveni 
un pilon solid al unui dialog social tripartit eficient. 

CPBR a inițiat discuții exploratorii pentru alinierea 
poziției sale cu Coaliția pentru Dezvoltarea 
României („Coaliția”) și Confederația organizaților 
patronale „Concordia” și a început să participe (prin 
reprezentanții săi) la grupurile de lucru. Această 
activitate este relevată în documente de poziție 
comune care subliniază cele mai critice 10 probleme 
pe care noul proiect de lege îl prezintă cu privire la 
stabilitatea și atractivitatea țării pe termen lung.

susținerea agendei proFesionale a  
asociației roMâne a băncilor (arb)

Conform statutului său, Asociația Română a Băncilor 

este organizația profesională a comunității bancare și 
reprezintă interesele profesionale ale membrilor săi – 
aceasta desfășoară următoarele activități principale: 

1. reprezintă comunitatea bancară în cadrul 
organizațiilor internaționale ( EBf, forumul SEPA,  
Asociația Europeană Ipotecară, SWIfT; 

2. asigură comunicarea cu Comisia Europeană, fMI, 
Banca Mondială și BERD; 

3. organizează și asigură dialogul cu instituțiile de 
credit, promovează principiile politicilor bancare 
în domeniile de interes pentru ARB; 

4. asigură auto-reglementarea industriei; 
5. studiază probleme de interes pentru instituțiile 

de credit, promovează cooperarea, informează 
membrii ARB și publicul;

6. colaborează cu IBR și alte instituții specializate în 
formare industriei bancare; 

7. organizează și participă la seminarii, conferințe 
și alte evenimente naționale și internaționale; 
Documentează și explică activitatea bancară; 
asigură relațiile cu mass-media. 

Obiectivele strategice ale ARB includ: 

1. contribuția la un mediu de reglementare și de 
supraveghere de înaltă calitate, care să fie atât unic 
cât și comun pentru toți membrii comunității 
bancare; 

2. asigurarea unui peisaj concurențial unic și echilibrat 
pentru instituțiile financiare în contextul local și 
internațional precum și în alte industrii; 

3. promovarea politicilor orientate spre clienți;
4. contribuția la restabilirea încrederii în bănci 

și crearea unei imaginii corecte și favorabile a 
sectorului bancar, promovând rolul economic al 
băncilor în societate. 

În calitate de organizaţie patronală CPBR sprijină în 
totalitate, prin eforturi complementare, obiectivele 
strategice și activitățile ARB, băncile membre CPBR 
fiind şi membre în ARB. Reunind agenda profesională 
a întregului sector bancar și agenda patronală a băncilor 
membre CPBR (cei mai mari angajatori din sector, 
reprezentând în prezent peste 30% din personalul angajat 
în sectorul bancar), vocaţia CPBR este de a contribui la 
consolidarea vocii comune a sectorului bancar,  promovând 
un mod fundamentat de decizie economică, bazat pe analiză 
şi dialog, precum şi o serie de proiecte şi iniţiative necesare, 
în beneficiul pe termen lung al întregii societăţi româneşti.
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Suntem de părere că responsabilitatea pentru crearea 
și susținerea încrederii în sistemul bancar din 
România se află în fiecare dintre noi, în mod egal și 
în integritatea personală și instituțională pe care o 
adăugăm muncii noastre. Agenda CPBR în calitate de 
organizaţie patronală va include componente legate de 
dialogul social și de creșterea standardelor de conduită 
în profesia bancară și responsabilitatea socială. 
Acestea se bazează pe nevoia de un echilibru mai mare 
în cadrul organizațiilor noastre precum și pe nevoia 
și abilitatea noastră de a răspunde provocărilor. În 
plus față de interesul sectorului și al comunității și al 
angajaților săi cu privire la aceste obiective, există de 
asemenea un interes larg al societății, în ansamblul 
său, conform căruia sectorul bancar ar trebui să fie mai 
eficient și organizat corect conceptual din punctul de 
vedere al relațiilor de muncă cu tot ceea ce rezultă din 
acestea. 

2. legislația Muncii

CPBR monitorizează în continuare procesul legislativ 
și răspunde prompt la propunerile venite din partea 
tuturor factori interesați principali. În 2015, am 
informat factorii interesați principali cu privire la 
riscurile și problemele pe care le-ar implica schimbările 
propuse pentru codul muncii. În timp ce dialogul 
constructiv este în curs de desfășurare, subliniem din 

nou nevoia de a menține previzibilitatea și coerența 
diverselor componente ale legislației actuale a muncii 
care s-au dovedit că au generat rezultate pozitive 
pentru societate și economie în ansamblu. 

3. selecţia și reMunerarea 
personalului  

În ultimii ani, Autoritatea Europeană Bancară și-a 
intensificat eforturile de a reglementa practicile de 
selectare și remunerare a forței de muncă în cadrul 
băncilor europene. Pachetul Directivei privind 
cerințele de capital – cunoscut sub numele de CRD 
IV – este un regulament european cu aplicare directă, 
așadar respectarea acestuia este obligatorie. Cu toate 
acestea, având în vedere diferitele modele de afacere 
și alocările de competențe, există diferențe mari 
între bănci în ceea ce privește definirea “personalului 
identificat”, criteriile de conformitate etc. Drept 
urmare, membrii CPBR au decis să selecteze, ca 
proiect prioritar, stabilirea celor mai bune practici 
de dezvoltare cu privire la implementarea CRD IV, 
în vederea creării unui teren comun de discuții cu 
autoritatea de reglementare bazate pe calitatea CPBR 
de Organizaţie patronală. 

În ceea ce privește dispozițiile CRD IV, fiecare 
instituție financiară trebuie să aibă un cadru structurat 
pentru evaluarea conformității membrilor comitetului 
de management, a directorilor, a șefilor funcțiilor 
independente de control și a managerilor superiori. Acest 
cadru ar trebui să stabilească statusul de „corespunzător 
și adecvat” al individului respectiv și trebuie să fie aplicat 
consecvent. Conceptele de experiență (corespunzător) 
și integritate profesională (adecvat) trebuie înțelese 
dintr-o perspectivă holistică pentru a ne putea da seama 
dacă o persoană are calitățile necesare pentru o anumită 
funcție. Prin urmare, directorii de resurse umane ai 
băncilor membre CPBR au demarat consultări cu BNR 
pentru a stabili un set de linii directoare minime pentru 
identificarea și selectarea testelor de „corespunzător și 
adecvat” în vederea alinierii între membrii CPBR și la 
standardele europene. 

Pilonul 1.  Agenda raporturilor de muncă 
să sprijinim angajații noștri să se adapteze mai uşor la noile provocări ale unui mediu economic aflat în 
schimbare rapidă. 

obiectivul cpbr
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4. reFerințe proFesionale

Încrederea consumatorilor este esențială pentru 
dezvoltarea oricărei industrii, dar mai ales a industriei 
serviciilor financiar-bancare, care gestionează și 
protejează activele consumatorilor români. 

Băncile fac obiectul unui regim obligatoriu de 
licențiere robust și au stabilit aranjamente interne de 
conformitate cu scopul de a se asigura că persoanele 
care activează în industrie îndeplinesc standarde înalte 
de etică, profesionalism și competență. Conform 
regulamentelor nr. 5 și nr. 9 ale Băncii Naționale 
a României (BNR) și a Directivei CRD IV și a 
Standardelor Tehnice Aferente, băncile sunt obligate, 
pentru anumite persoane specifice (cunoscute sub 
numele de „personal identificat”), să realizeze verificări 
pentru a asigura potrivirea și integritatea indiviziilor 
respectivi și să obțină acceptul lor pentru ocuparea 
funcțiilor.  În cazul în care aceste standarde sunt 
încălcate, există proceduri stabilite pentru identificarea 
și remedierea acestora. Cu toate acestea, realitatea a 
demonstrat că este posibil ca angajații lipsiți de etică să 
se angajeze la alte bănci, acestea necunoscând acțiunile 
lor eronate. Prin urmare, băncile membre CPBR se 
află în procesul de definire a liniilor directoare şi 
criteriilor minimale pentru verificarea referințelor în 
vederea reducerii măsurii în care angajații lipsiți de 
etică se pot muta la o altă bancă. 

5. standarde ocupaționale 

Unul din angajamentele cheie ale băncilor membre 
CPBR este angajamentul față de educația continuă și 

relevantă a profesioniștilor din sectorul bancar, prin 
abordarea educației, a experienței profesionale și a 
reprofilării profesionale în mod structurat și orientat 
spre viitor. În calitate de organizaţie patronală, CPBR 
are vocația formală de a face parte din Comitetul 
Sectorial pentru Servicii financiare, Bancare și 
Asigurări, ca parte integrantă a Comitetului Național 
pentru Calificări Profesionale. 

În acest sens, CPBR a demarat discuții oficiale 
cu reprezentanții fSAB (federația Sindicatelor 
din Asigurări și Bănci), care este deja membră a 
Comitetului Sectorial. CPBR și fSAB au recunoscut 
interesul lor reciproc de a dezvolta pe viitor standarde 
ocupaționale solide și se află în procesul de identificare 
a celor mai eficiente moduri de a progresa în acest sens. 

6. aFiliere internațională

În vederea îndeplinirii obiectivului nostru de a crește 
calitatea dialogului cu angajații și sindicatele și în 
vederea îmbunătățirii performanței sectorului bancar 
și a contribuției la creșterea economică, CPBR a iniţiat 
o serie de discuții și întruniri cu scopul de a se afilia 
la instituțiile naționale și internaționale în vederea 
obținerii reprezentării obligatorii la nivel național 
pentru a putea participa la Dialogul Social tripartit, 
conform legii 62/2011 precum și să obțină calitatea 
de membru internațional al Comitetului Bancar 
pentru Afaceri Sociale Europene al federației Bancare 
Europene (EBf – BCESA).
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În calitate de organizaţie patronală, CPBR are 
misiunea de a iniția și promova coduri de bune 
practici în industrie și principii de responsabilitate 
socială. În mod specific, membrii CPBR au, conform 
statutului organizației, obiectivul general de a sprijini 
dezvoltarea industriei bancare în România prin 
promovarea și aplicarea celor mai înalte standarde de 
afaceri, creând astfel baza pentru o activitate bancară 
cu adevărat responsabilă pe piața românească. 

În acest sens, băncile membre CPBR vizează un grad 
de deschidere din ce în ce mai înaltă în ceea ce privește 
contactul lor direct cu clienții și, de asemenea, sunt 
deschise să colaboreze cu asociații și organizații – 
guvernamentale sau neguvernamentale – înființate cu 
scopul de a reprezenta consumatorii și de a promova 
protecția și interesele acestora.

7. codul de bune practici bancare

CPBR a fost înființat în calitate de asociație patronală cu 
obiectivul general obligatoriu de a susține dezvoltarea 
industriei bancare din România prin promovarea și 
aplicarea celor mai înalte standarde de afaceri. Pentru 
progresul acestui obiectiv, băncile membre CPBR au 
dezvoltat și prezentat spre consultare publică un Cod 
de Bune Practici Bancare la care toți membrii trebuie 
să adere și prin care activitatea lor trebuie desfășurată, 
separat sau colectiv. Codul de bune practici a fost 
elaborat în conformitate cu legislația și regulamentele 
în vigoare, pentru a asigura:
•	 mai multă libertate de alegere pentru clienți 

– astfel încât aceștia să ia decizii informate și 
nerestricționate atunci când doresc să cumpere un 
produs sau serviciu bancar, cu privire la modul și 
condițiile în care acționează în relația cu banca; 
exercitarea unui drept contractual cu privire la un 
produs sau serviciu achiziționat.

•	 o contribuție mai mare la stabilitatea și dezvoltarea 
sustenabilă a sectorului bancar, prin asumarea 
unui set comun de standarde de calitate care 
sporesc competitivitatea. 

•	 o bază pentru relații de încredere și parteneriate 

reciproce între bănci și clienții lor, care permit 
un management eficient, prudent și previzibil al 
depozitelor pe care clienții le plasează în conturile 
bancare, al operațiunilor de creditare pentru 
finanțarea proiectelor clienților și al operațiunilor 
financiare care sprijină serviciile economice și 
fluxurile în societate. 

În acest Cod am inclus principiile și valorile esențiale 
ale relației bancă-client, indiferent de tipul produsului 
sau serviciului implicat, precum și o serie de cele mai 
bune practici pentru majoritatea activităților curente: 
consiliere, informare, promovare, conturi, tranzacții, 
creditare, economii, prevenirea și gestionarea situațiilor 
dificile .

Pentru a-și face auzită vocea cu privire la protecția în 
domeniul creditelor de consum la nivel european, anul 
acesta CPBR s-a afiliat deja la Eurofinas, federația 
europeană a furnizorilor de credite de consum.  În 
calitate de federație, Eurofinas reprezintă vocea 
asociațiilor europene care reprezintă bănci şi instituţii 
financiare preocupate de problematica creditului de 
consum. Se estimează că împreună, în anul 2013, 
membrii Eurofinas au acordat credite noi în valoare 
de 321,7 miliarde euro.. 

8. insolvența persoanelor Fizice

În cadrul eforturilor sale de a contribui la crearea 
unui cadrul legal și instituțional solid și sustenabil în 
România, CPBR sprijină în continuare adoptarea unei 
legi privind insolvenţa persoanelor fizice – pentru a 
asigura un echilibru corect între drepturile și obligațiile 
părților contractuale. Având în vedere discuțiile 
principale privind proiectul Legii falimentului și 
ținând cont și de activitatea desfășurată de ARB și 
de alți factori interesați, CPBR și-a focalizat resursele 
pentru a: 
1. identifica și promova un „top 10” al principiilor de 

afaceri care trebuie respectate în vederea obținerii 
unei aplicări echilibrate și echitabile a Legii; 

2. identifica și facilita condițiile prealabile pentru 

  2În anumite cazuri, subliniate ca atare în text, anumite proceduri ale Codului 
   se referă doar la anumite categorii de clienţi.

 
Pilonul 2. Agenda consumatorului

asigurarea unei educații bancare și financiare solide și o protecție reală a consumatorului.
obiectivul cpbr
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un mecanism de implementare progresivă care 
să permită băncilor să aplice implementarea 
progresivă în mod structurat și standardizat în 
cadrul sectorului și să faciliteze analiza de impact 
și planul de acțiune aferente. 

9.  conversia creditelor în valută 

Ca răspuns la preocupările crescute cu privire la 
deteriorarea poziției financiare a clienţilor în monedă 
străină, băncile au desfășurat o serie de inițiative 
individuale pentru a îi ajuta pe aceştia să atenueze 
această povară. În plus, CPBR a propus 12 principii 
comune pentru conversia creditelor în valută în vederea 
alinierii atât a legii cât și a practicii la standardele 
europene de activitate bancară responsabilă prin 
definirea unui curs comun de acțiune în cadrul 
pregătirii pentru adoptarea Directivei 2014/17/UE 
privind Contractele de credit oferite consumatorilor 
pentru bunuri imobile rezidențiale („Directiva 
creditelor ipotecare”).  Statele membre trebuie să 
implementeze Directiva până la 21 martie 2016, iar 
aceasta nu se aplică contractelor de credit existente 
înainte de data aplicarii. Orice intermediari de 
credite existenți trebuie să se conformeze prevederilor 
Directivei până în luna martie 2017. 

Membrii CPBR vor adopta toate dispozițiile 
Directivei privind creditele ipotecare („Directiva”) 
și sunt pregătiți să lucreze împreună cu legislativul şi 
autorităţile de reglementare în transpunerea Directivei în 
legea națională. În acest sens, au luat deja măsuri pentru 
implementarea în cursul activității lor a obligațiilor 
impuse de Directivă și, împreună cu ARB, au prezentat 
autorităților relevante observațiile și propunerile lor. 

10. soluționarea alternativă a 
disputelor

Pe agenda noastră privind asigurarea unei protecţii 
reale a consumatorului, una dintre prioritățile 
principale ale CPBR este de a îmbunătăți transparența 
activităților financiare și de a crește încrederea 
în serviciile financiare. Un element cheie pentru 
creșterea încrederii consumatorilor este de a oferi 
proceduri de informare, consultare şi conciliere 
accesibile, prietenoase şi echitabile pentru soluționarea 
disputelor, înainte de a se ajunge în instanţă. Pe 
termen mediu și lung, considerăm că înființarea 
unui Ombudsman financiar în România ar ajuta la 
îmbunătățirea infrastructurii instituționale a țării 
şi la încorporarea feedback-ul consumatorilor către 
industrie și autoritățile de reglementare, de a reduce 
litigiile și îmbunătăți încrederea generală în sectorul 
financiar român.

Drept urmare, CPBR sprijină eforturile de a 
stabili o structură specializată alternativă pentru 
soluționarea litigiilor dedicată sectorului bancar, 
conform dispozițiilor Directivei 2013/11/UE privind 
soluționarea alternativă a litigiilor (SAL) care trebuie 
implementată până la data de 9 iulie anul curent de 
toate statele membre. Din această perspectivă, CPBR 
este parte activă în procesul de consultare lansat de 
BNR pentru a înființa o entitate independentă cu 
guvernare corespunzătoare și reprezentanți ai tuturor 
factorilor interesați, în linie cu toate principiile 
stabilite de Directivă.
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În pofida fundamentelor macro-economice solide, 
deteriorarea tendințelor sociale și demografice și 
disparitățile economice restricționează semnificativ 
potențialul creșterii economice a țării. Mai mult, în 
ultimii zece ani, sectorul privat nu a reușit să creeze 
suficiente locuri de muncă pentru a contracara 
tendința demografică, respectiv: 

•	 formare insuficientă de capital intern;
•	 procent scăzut al finanțările bancare din PIB, care 

continuă să scadă; 
•	 există promotori ai investițiilor străine directe, dar 

încă sunt prudenți. 

Băncile membre CPBR sunt angajate să sprijine 
îmbunătățirea instituțională a cadrului de afaceri din 
România ca o condiție prealabilă pentru creșterea 
economică. 

11. recuperarea datoriilor  

Anii post criză au fost deosebit de dificili pentru 
băncile românești, în principal din cauza înmulțirii 
rapide a creditelor neperformante - generând 
cheltuieli bruște cu deprecierea aferentă pierderilor 
din credite, care au scăzut profitabilitatea. Experienţa 
arată faptul că implementarea cadrului legal actual nu 
este încă adecvată pentru a facilita sau chiar depăși 
în mod ordonat și eficient soluționarea datoriilor 
și reprezintă principala cauză pentru 29,1% din 
creditele neperformante ale societăților din România. 
Drept urmare, băncile membre CPBR sunt implicate 
activ într-un număr de inițiative pentru a sprijini 
implementarea și funcționarea corectă a noii legi a 
insolvenței persoanelor fizice și prin monitorizarea și 
susținerea activității instituțiilor aferente. 

12. Fonduri europene 

Ca parte a discursului privind creșterea economică, 
absorbția fondurilor UE se află pe primul loc în agenda 
tuturor, urmată imediat de așteptarea generală ca 
băncile să adopte un rol mai activ în creșterea absorbției 
fondurilor UE. Bazându-ne pe implicarea puternică a 
băncilor din ultimii ani (în mod individual precum 

și prin intermediul ARB) și având în vedere direcția 
și abordarea alocării de fonduri pentru următoarea 
perioadă de programare, băncile membre CPBR sunt 
pregătite să-și asume un rol mai activ pentru creșterea 
absorbției fondurilor UE, mai ales prin: 

•	 definirea împreună cu Autoritățile de management 
(AM) interesate a unui sistem de finanţare cu 
mecanisme tip „revolving”, rambursabil, care să 
asigure sustenabilitatea proiectelor şi multiplicarea 
impactului pe termen lung, 

•	 stabilirea unui cadru comun pentru a asigura o 
alocare mai bună a fondurilor către proiectele care 
asigură progresul în direcţia atingerii indicatorilor 
de convergenţă socială şi economică asumaţi de 
România în  cadrul Acordul de parteneriat cu UE, 
şi simplifică accesul la finanțare europeană prin 
instrumente de formare de capital, combinaţii de 
grant-uri și / finanţare bancară si garanții. 

Pentru a asigura o contribuție directă, CPBR a 
solicitat și a fost acceptată ca membru în „Comitetul 
de Coordonare pentru Managementul Acordului de 
Parteneriat (CCMAP)” începând cu luna martie 2015.

Având în vedere situația actuală în care sistemul 
bancar din România dispune de o lichiditate adecvată, 
dar în care băncile au un apetit redus de risc pentru a 
oferi credite mediului economic din cauza experienţei 
privind disciplina financiară insuficientă a companiilor 
şi adversității rezultate  față de risc, stabilirea unor 
instrumente de garantare bine concepute atât pentru 
beneficiarii publici cât și pentru cei privați ar putea 
fi esențială pentru depășirea restricțiilor actuale de 
capital. 

Instrumentele financiare oferă, ca avantaj principal, 
un efect de pârghie ce constă în faptul că resursele 
publice ar putea fi consolidate prin contribuția 
finanțării private. Un alt avantaj de luat în considerare 
este o abordare orientată mai mult spre economie 
– mai ales din partea sectorului public – în timp 
ce beneficiarii finali ar trebui să se concentreze 

Pilonul 3. Agenda de creștere economică
contribuţia sporită a băncilor la dezvoltarea economică a româniei.
obiectivul cpbr
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pe elaborarea proiectelor mature generatoare de 
venituri care să le permită rambursarea creditelor. 
Nu în ultimul rând, o implicare directă mai mare a 
sistemului bancar în rambursarea fondurilor UE prin 
intermediul instrumentelor financiare ar avea un efect 
benefic asupra îmbunătățirii disciplinei financiare 
de implementare a proiectelor, reducând astfel 
posibilitatea de neconcordanțe și corecții financiare. 

13. Măsurarea contribuției la 
creșterea econoMică

Având în vedere că băncile încep să se orienteze spre 
creșterea economică, vor fi nevoite să rămână pe poziţii 
relevante față de clienții lor, să-și realinieze modelele 
de afacere, să se adapteze reglementărilor recente și 
să încerce să se inoveze pentru creșterea economică. 
Băncile vor adopta în continuare decizii strategice, 
determinate de constrângerile de capital și cererile de 
rentabilitate crescută, deposedând sau achiziționând 
în zone unde consideră că pot concura și pot învinge. 

În ansamblu, băncile trebuie să aibă o agilitate crescută 
în operațiunile acestora pentru a profita mai degrabă 
de nesiguranța continuă și de oportunitățile de pe 
piață, decât să aștepte pur și simplu apariția condițiilor 
stabile pentru a se relansa.

Conform perspectivelor oferite de studiul Deloitte, 
în ultimii ani abilitatea băncilor românești de a aloca 
capital proiectelor generatoare de valoare adăugată 
și sectoarelor economice s-a îmbunătățit, mai ales în 
cazul sectorului de servicii care a avut o contribuție 
semnificativă la PIB-ul României. Mai mult, capacitatea 
sectorului bancar de  realocare a capitalului a asigurat 
baze pentru o restructurare continuă a economiei. În 
acest sens, pe baza analizei modelului intrări-ieșiri 
(Leontief ), a rezultat faptul că, dupa o contribuție 

excepțională de aproximativ 50% din PIB înregistrată 
în anul 2007, impactul noilor credite asupra veniturilor 
brute globale în România s-a stabilizat la aproximativ 
30% în perioada 2010-2012 - cu o perspectivă bună 
de creștere în următorii ani. Această corecție majoră 
reflectă fragilitatea instituțională atât a sistemului 
bancar cât și a economiei, caracterizată prin: 

1. Excedentul relativ de credit disponibil în perioada 
de pre-aderare (comparabil cu capacitatea de 
absorbție a economiei românești); 

2. Dezvoltarea insuficientă a competențelor, a 
instrumentelor bancare și a infrastructurii cu 
privire la analiza sectorială, monitorizarea proiectelor, 
gestionarea riscurilor, alocarea capitalurilor și 
resurselor în funcție de nivelul de risc și profitabilitate; 

3. Nivelul redus de acumulare internă de capital și 
insuficienta disciplină bugetară a companiilor 
românești;

4. fragilitatea cadrului instituțional nou creat în 
pregătirea aderării la UE. 

Cu toate acestea, capacitatea sectorului bancar de a 
mobiliza şi de a realoca capitalul a pus bazele pentru 
restructurarea economiei, redirecționând astfel fondurile 
către industriile care sprijină creșterea productivității și 
sectoare cu nivel înalt de angajare a forței de muncă. În 
lumina celor de mai sus, putem observa următoarele: 

1. o corelare mare între volumul de credite noi la 
nivelul sectorului și productivitatea muncii care 
susține prosperitatea tehnologică și creșterea valorii 
adăugate: industrie, construcții și agricultură și

2. eficiență crescută privind alocarea de costuri către 
sectoarele mai puțin productive (adică servicii), 
reprezentând condiții prealabile pentru a susține 
mai bine creșterea în perioada următoare.
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Băncile pot îmbunătăți semnificativ calitatea serviciilor 
lor, reducând în același timp și costurile, prin revizuirea 
paradigmei tradiţionale a modelului de operare al băncilor, 
încorporarea progresului tehnologic şi identificând 
eventuale zone de colaborare non-competitivă cu alţi 
jucători de pe piaţă şi parteneri non-bancari. Așa cum am 
discutat deja, introducerea standardelor profesionale, etice 
și de conduită mai stricte, ar putea îmbunătăți semnificativ 
transparența și eficiența. Productivitatea sectorului este 
afectată și de lipsa mutuatizării sectorului și a cooperării 
limitate între bănci în zone de interes comun cum ar 
fi procesarea plăților si popririlor pe cont, procesarea 
cardurilor, activitățile de transport și procesare numerar, 
accesul la informații disponibile deja în format electronic 
din surse publice etc. Având în vedere creșterea costurilor 
pentru sectorul bancar și clienții acestuia ca urmare a 
poverii administrative crescute și a accesului ineficient 
la informații publice, membrii CPBR au decis să le 
soluționeze în mod sistematic. 

Tranziția serviciilor bancare la următorul nivel de 
simplificare a operațiunilor și a accesului digitalizat la 
informații publice este esențială pentru bănci în încercarea 
lor de a acoperi așteptările tot mai mari ale clienților din 
ultima vreme, în ceea ce privește birocrație redusă, servicii 
bancare digitale și pentru a activa principiul conform 
căruia „serviciile urmează clientul” (şi acestea sunt doar 
câteva exemple).

14. consultări ad-hoc

Deși Agenda privind eficiența este o componentă 
importantă a eforturilor organizației de a îmbunătăți 
standardele de servicii și nivelul de profitabilitate 
al sectorului bancar, acest lucru implică o anumită 
consolidare instituțională a organizației. Drept urmare, în 
timpul anului 2014, băncile membre CPBR au decis să se 
concentreze în mod reactiv doar pe inițiativele legislative 
care ar fi putut declanșa o creștere disproporționată a 
costurilor pentru bănci și clienții acestora în schimbul 
unor beneficii minime. 

 » Ordinul ANPC privind afişarea comisioanelor  
la ATM-uri

Având în vedere faptul că băncile membre CPBR dețin 
împreună cel puțin 60% din ATM-urile totale din 
România, CPBR a propus ANPC să extindă consultările 
și să elaboreze o soluție eficientă care să permită un grad 
de transparență obiectivă pentru a preveni creșterea 
costurilor de tranzacţionare. Din păcate, din motive legate 
de priorităţile ANPC, ordinul a fost aprobat cu schimbări 
minime ale versiunii inițiale. 

 » Proiectul de lege privind înregistrarea AEGRM 

În luna noiembrie 2014, CPBR a supus atenţiei 
Președintelui și Curții Constituționale un memoriu, ca 
reacție la o inițiativă legislativă, care dacă ar fi devenit lege ar 
fi interzis băncilor să înregistreze garanțiile reale imobiliare 
din contractele lor de creditare la arhiva electronică existentă 
a Ministerului Justiției (AEGRM). Legea, care trecuse deja 
de ambele camere ale parlamentului, a fost formulată în 
mod intenționat astfel încât să excludă băncile din acest 
proces, transferând astfel aceste drepturi doar notarilor 
publici, în pofida faptului că Consiliul Concurenței a 
respins deja o inițiativă similară depusă de Parlament în 
luna iulie 2014. Dat fiind faptul că băncile care realizează 
deja aceste tipuri de înregistrare nu percep în general taxe 
clienților, este evident că acest lucru ar fi generat costuri 
de tranzacție mai mari pentru consumatori, limitând 
astfel concurența. Consiliul Concurenței a fost de acord în 
unanimitate la data de 31 ianuarie 2015 că articolul IV în 
cauză este într-adevăr neconstituțional. 

 » Proiectul de lege privind asigurarea proprietății

În luna aprilie 2015, CPBR a adus în atenția Președintelui 
legea adoptată de Parlament (care modifică Legea 
260/2008 privind asigurarea obligatorie a proprietății), ce 
restricționează dreptul de a opta pentru polițe de asigurare 
complexe, limitând astfel posibilitatea băncilor de a 
acoperi pierderile care rezultă din eventualele distrugeri 
ale clădirilor care au fost construite prin credite ipotecare. 
Petiția CPBR a fost acceptată iar proiectul de lege a fost 
trimis înapoi în Parlament pentru reexaminare. 

Pilonul 4. Agenda de eficiență
inițierea următorului val de eficiență operațională pentru a îmbunătăți serviciile oferite clienților și 
profitabilitatea
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CPBR, consecvent misiunii sale declarate de a 
contribui la creșterea încrederii în sistemul bancar 
românesc, consideră că acest lucru poate avea loc 
doar printr-un efort real din partea tuturor părților 
interesate, prin creșterea transparenței, a eticii și, pe 
cale de consecință, prin creșterea calității serviciilor.  

Pornind de la asemenea principii, CPBR consideră 
că cele mai importante problematici 
ce derivă din activitățile sectoarelor 
financiar și bancar ar trebui să 
capete un plus de vizibilitate, deci 
de cunoaștere, pentru a fi mai bine și 
mai corect percepute și înțelese.  

Acceptând ideea că fiecare dintre 
participanții la piaţă cât şi părțile 
interesate (instituții, societăți 
comerciale, indivizi, legiuitori, 
autorități etc.) au contribuit cu toții 
la situația existentă în piețele și în 
societatea noastră într-o măsură mai 
mare sau mai mică, considerăm că 
situația existentă poate fi îmbunătățită 
doar printr-un efort colectiv. 

Potrivit ipotezelor de mai sus, CPBR va încerca să 
promoveze transparența acțiunilor sale la un nivel 
superior potrivit principiului “spunem ce facem şi 
facem ce spunem”. În acest sens, credem că încercând 
să stabilim o relație mai deschisă cu publicul larg 
constituit din clienții noştri, are o relevanță egală cu 
includerea în proiectele CPBR a unei palete mai largi 
de instituții și părți potențial interesate. fără să limităm 
apriori participarea într-o astfel de platformă comună 
de discuţii, credem că asemenea instituții ar trebui să 
includă mass-media, Banca Națională a României, 
Autoritatea de Supravegere financiară, Asociația 
Română a Băncilor, ALB - Asociaţia Societăților 
financiare, un consiliu de reprezentare al asociațiilor 
şi organizațiilor de protecție a consumatorilor 
împreună cu Autoritatea Națională pentru Protecția 
Consumatorilor, organizații sindicale, economiști şi 
practicieni recunoscuți etc.

Una dintre modalitățile practice care ar putea răspunde 

acestor deziderate poate fi elaborarea unei platforme 
comune, în care să se întâlnească instituții financiare 
şi bancare, reglementatori, presă, reprezentanții 
consumatorilor, ai angajaților, legiuitori și guvernanţi 
deopotrivă, pentru a dezbate deschis problemele de 
interes.  

Această platformă ar putea fi concepută inclusiv sub 
forma unui portal cu funcţiuni, 
tematici şi forumuri de dezbatere 
multiple, initiațive legislative, baze de 
date în care angajații din sistem își vor 
putea posta profilurile profesionale la 
vedere, practic locul comun pentru tot 
ceea ce poate fi considerat cu adevărat 
relevant în domeniul sistemului 
bancar și financiar din România, de 
la legislație la educație financiară şi de 
la protecția consumatorilor până la 
dialog social și dezbateri economice.

Întrucât CPBR nu reprezintă - şi nici 
nu-și poate propune să reprezinte 
în mod obiectiv - întregul spectru 
al grupurilor menționate mai sus, 

considerăm că dincolo de lansarea ideii privind această 
inițiativă, un asemenea proiect nu poate fi dezvoltat 
doar de către CPBR, ci este necesară participarea unei 
palete reprezentative de instituții şi grupuri de interese.  

Având în vedere considerentele expuse mai sus, 
CPBR își asumă rolul de a demara consultări pentru 
participarea la edificarea unui asemenea proiect 
complex, demers al cărui succes va depinde de dorinţa 
şi interesul reale manifestate de instituțiile și părţile 
potențial interesate menționate anterior. Dacă acest 
demers va rezulta într-un experiment folositor atât 
comunității bancare și consumatorilor, cât și societății 
în ansamblul ei, sau va rămâne doar la nivelul unei 
colecții de informații și inițiative, acest lucru va 
depinde de toate părțile participante în acest proiect. 

Bogdan Preda, 
Director Executiv CPBR 
Relații Publice și Instituționale  

 
Misiune. Nu doar Comunicare     
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Eforturile CPBR privind comunicarea publică 
și instituțională au fost multiple și conforme cu 
obiectivele sale de a întruni atributele unei organizații 
transparente. De fapt, CPBR a promovat încă din 
prima zi a existenței sale o relație deschisă în domeniul 
public, declarând în mod clar obiectivele și misiunea 
sa. 

În acest sens, CPBR, în calitate de organizaţie patronală 
a sectorului bancar din România, a emis comunicate 
de presă cu ocazia fiecărei inițiative și fiecărui proiect 
important pe care le-a promovat în primul său an de 
existență. Pe lângă comunicatele de presă, CPBR a 
abordat de asemenea aspecte specifice prin intermediul 
declarațiilor ad-hoc și al interviurilor, construind 
în același timp liste cuprinzătoare de întrebări și 
răspunsuri bazate pe feedback-ul jurnaliștilor și al 
analizelor similare.

Printre obiectivele principale de comunicare ale CPBR 
se numără: 
•	 creșterea gradului de conștientizare publică a 

dorinței băncilor de a îmbunătăți relațiile cu 
clienții;

•	 cooperarea cu autoritățile pentru a ține cont de 
poziția băncilor la elaborarea proiectelor de lege; 
protejarea obiectivelor pe termen mediu și lung 
ale comunității bancare; 

•	 să se asigure că CPBR este percepută ca o 
organizație solidă: „facem ceea ce spunem și 
spunem ceea ce facem”. 

În sfârșit, website-ul CPBR a fost lansat la data de 
20 aprilie, reprezentând fereastra permanentă a 
organizației către public și toți factorii interesați. 
Pagina de internet este disponibilă în varianta bilingvă 
la adresa: http://www.cpbr.ro    

CPBR a lansat consultări publice și instituționale 
ale Codului de Bune Practici Bancare: opiniile pot fi 
exprimate direct pe site și pot fi trimise la o adresă de 
e-mail creată special în acest scop cu privire la aspectele 
legate de consultări: consultare@cpbr.ro  

Mai mult, CPBR a căutat în ultima vreme implicarea 
jucătorilor din sectoarele financiare și bancare în 
vederea dezvoltării unui Portal specializat pentru a 
deveni „spațiul unic” pentru principalele probleme 
din industrie și progres din România; având în vedere 
faptul că nu poate lansa un astfel de proiect singur, 
CPBR speră să reunească cele mai relevante părți  
interesate pentru a materializa acest efort în anul 
următor. 
Mai jos sunt prezentate câteva 
exeMple ale celor Mai iMportante 
inițiative relevante de coMunicare 
publică lansate de cpbr:

28 aprilie 2014: 

bcr, brd, raiffeisen bank şi unicredit ţiriac 
bank înfiinţează primul patronat bancar
Conducătorii executivi ai Băncii Comerciale Române, 
BRD – Groupe Société Générale, Raiffeisen Bank şi 
UniCredit Ţiriac Bank au depus actele constitutive 
pentru înfiinţarea primei organizaţii patronale din 
sectorul bancar românesc, cu intenţia de a invita cât 
mai multe instituţii de credit să se alăture acesteia.

ING Bank se alătură Consiliului Patronatelor Bancare 
din România
Bucureşti, 1 iulie 2014 – Consiliul Patronatelor 
Bancare din România (CPBR), organizaţia patronală 
a sectorului bancar românesc, a aprobat în sedinţa 
Consiliului Director de luni, 30 iunie, primirea în 
calitate de membru a ING Bank România, marcând 
astfel prima extindere a organizaţiei de la înfiinţarea sa 
la sfârşitul lunii aprilie.

Volksbank intră în Consiliului Patronatelor Bancare 
din România
Bucureşti, 29 iulie 2014 – Consiliul Patronatelor 
Bancare din România (CPBR), organizaţia patronală 
a sectorului bancar românesc, a aprobat primirea în 
calitate de membru a Volksbank România, extinzând 
astfel organizaţia pentru a doua oară în ultima lună.

Relații publice și 
comunicare instituțională

deschiderea unei linii directe de comunicare cu publicul general și factorii interesați principali.
obiectivul cpbr
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CPBR solicită prelungirea consultării la proiectul de 
Ordin al ANPC
Bucureşti, 12 septembrie 2014 – Consiliul Patronatelor 
Bancare din România (CPBR) a notificat Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, cerând 
organizarea cât mai grabnică de consultări ample 
cu reprezentanţii săi şi ai comunităţii bancare, 
concomitent cu prelungirea termenului de consultare 
publică privind proiectul de Ordin care stipulează noi 
cerinţe de afişare ale comisioanelor şi a altor operaţiuni 
la ATM-uri.

Poziţia CPBR referitoare la Proiectele de Lege privind 
conversia creditelor
Bucureşti, 23 septembrie 2014 – Consiliul Patronatelor 
Bancare din România (CPBR), organizaţia patronală 
a sectorului bancar românesc, precizează poziţia 
membrilor săi referitoare la iniţiativele legislative 
privind conversia creditelor în valută, cât şi principiile 
pe care membrii CPBR le au în vedere pentru realizarea 
acestui deziderat.

ALB şi CPBR vor înfiinţa federaţia Patronală a 
Serviciilor financiare
Bucureşti, 20 noiembrie 2014 – Asociaţia Societăţilor 
financiare din România (ALB)  şi Consiliul 
Patronatelor Bancare din România (CPBR) au decis 
înfiinţarea, împreună, a primei federaţii patronale din 
domeniul serviciilor financiare din România, pentru 
a facilita o cât mai bună reprezentare a intereselor 
membrilor şi a angajaţilor acestora. 

Pozitia CPBR privind iniţiativele legislative de 
conversie a creditelor  
Bucureşti, 29 ianuarie 2015 – Consiliul Patronatelor 
Bancare din România (CPBR), organizaţia patronală 
a sectorului bancar românesc, consideră că orice 
iniţiativă privind conversia creditelor în valută 
trebuie să ţină cont de principiile stipulate de 
Directiva europeană nr. 17 din 2014, care stabileşte 
că operaţiunile de conversie se vor efectua la cursul de 
schimb de la data acesteia. 

Scrisoare către Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Consumatorilor
Bucureşti, 6 februarie 2015 – Consiliul Patronatelor 
Bancare din România (CPBR), organizaţia 
patronală a sectorului bancar românesc, aduce la 
cunoştinţa publicului următoarea Scrisoare Deschisă 
către Autoritatea Naţională pentru Protecţia  
Consumatorilor (ANPC), în care îşi exprimă 
surprinderea faţă de unele interpretări din 

Comunicatul de Presă al ANPC în data de 5 februarie 
a.c., în care se precizează că “creșterea valorii Chf are 
efecte imediate, efecte care aduc beneficii instituțiilor 
financiar bancare și prejudicii consumatorilor”. 

Declaraţie CPBR la Proiectul de Lege al ANPC privind 
contractele de credit garantate cu bunuri imobile 
Bucureşti, 11 martie 2015 - În ceea ce priveşte 
“Proiectul de Lege privind contractele de credit pentru 
consumatori garantate cu bunuri imobile” iniţiat 
de către ANPC, băncile membre ale CPBR salută 
iniţiativa de a se încerca transpunerea Directivei 17 a 
UE din 2014, însă consideră că datorită complexităţii 
situaţiilor ce pot fi generate de prevederile acestuia şi a 
impactului considerabil pe care l-ar avea asupra unor 
asemenea contracte, e necesară o consultare extensivă 
cu membrii sectoarelor financiar-bancar şi imobiliar.

CPBR lansează în consultare publică şi instituţională 
Codul de Bune Practici Bancare 

Bucureşti, 20 aprilie 2015 – Consiliul Patronatelor 
Bancare din România (CPBR), organizaţia patronală 
a sectorului bancar românesc, consecvent misiunii 
sale de a contribui la creşterea încrederii în sistemul 
bancar, a lansat în consultare publică şi instituţională 
propunerea sa pentru un Cod de Bune Practici 
Bancare. 

CPBR devine membru cu drepturi depline al Eurofinas
Bucureşti, 30 aprilie 2015 – Consiliul Patronatelor 
Bancare din România (CPBR), organizaţia patronală 
a sectorului bancar romănesc, a devenit membru cu 
drepturi depline al Eurofinas, federaţia Europeană a 
Asociaţiilor pentru Credite de Consum. 

CPBR şi Deloitte lansează studiul asupra sectorului 
bancar
Bucureşti, 5 mai 2015 – Consiliul Patronatelor 
Bancare din România (CPBR), organizaţia patronală 
a sectorului bancar românesc şi Deloitte România au 
lansat astăzi studiul “Băncile şi Creşterea Economică 
– Lecţiile trecutului pentru un viitor mai bun”, care 
îşi propune să analizeze situaţia sectorului bancar din 
România.
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CPBR va contribui în continuare la consolidarea 
cadrului institutional şi creșterea economică din 
România și, prin urmare, își va consolida poziția 
în acest sens pe parcursul anului 2015. Sectorul 
bancar din România a atins în multe zone un nivel 
de maturitate necesar unui progres rapid  - nivel pe 
care va trebui să îl păstreze în continuare în zonele 
respective, dezvoltându-l în același timp în zonele care 
nu au fost abordate suficient. 

Prin urmare, CPBR va continua implementarea agendei 
sale strategice de a deveni un pilon solid al dialogului 
social tripartit în România, prin reprezentarea, 
susținerea și apărarea intereselor economice, legale 
și sociale ale membrilor săi, sprijinind în continuare 
ARB în promovarea intereselor profesionale ale 
membrilor săi.

În mod specific, CPBR va continua activitatea pe cei 4 
piloni de colaborare selectați de membrii, care vizează: 
1. Sprijinirea angajaților noștri să se adapteze mai 

uşor la noile schimbări ale unui mediu economic 
în schimbare rapidă; 

2. asigurarea unei educații bancare și financiare 
eficientă și a unei protecții reale a consumatorului;

3. creșterea contribuției băncilor la dezvoltarea 
economică a României;

4. inițierea următorului val de eficiență operațională 
pentru a îmbunătăți serviciilor pentru clienţi și 
profitabilitatea.

În acest sens, vom continua:

•	 dialogul social tripartit formal şi consolidarea 
infrastructurii din România cu scopul de a 
crea previzibilitate şi sustenabilitate a mediului 
economic, şi

•	 dezvoltarea relaţiilor publice şi a eforturilor de 
comunicare în acest sens. 

 Unul dintre obiectivele cheie pentru anul 2015 este 
completarea echipei  CPBR astfel încât să susținem 
și să livrăm în continuare proiectele prioritare lansate 
în 2014 și noile inițiative planificate pentru 2015. 
Extinderea echipei pentru asigura in continuare 
suport operaţional constituie o promisiune păstrată 
de membrii CPBR, aceea de a investi în continuare în 
consolidarea capacității instituționale a organizației, 
pentru a asigura progresul proiectelor prioritare și al 
inițiativelor care formează Agenda Comună a acesteia.  

Privind spre viitor
Continuarea îndeplinirii 
obiectivelor de pe Agenda 
comuna a CPBR

Consolidarea 
organizationala interna 
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consiliul patronatelor bancare din românia (cpbr) a 
fost înființat ca organizaţia patronală a sectorului bancar 
românesc, la data de 28 aprilie 2014, în conformitate cu 
Legea nr. 62/2011 privind dialogul social. Băncile membre 
fondatoare ale CPBR sunt: banca comercială română, 
brd - groupe société générale, raiffeisen bank și 
unicredit ţiriac bank. De la înfiinţare, CPBR a adăugat 
în componența sa ing bank românia și volksbank 
românia. Cele șase bănci care formează în prezent CPBR 
dețin împreună aproximativ jumătate din totalul activelor 
bancare din România, angajând peste o treime din totalul 
lucrătorilor din sectorul bancar.

structura organizațională

•	 adunarea generală – Adunarea generală este 
organismul suprem al organizației patronatele și este 
formată din toți Membrii săi; 

•	 consiliul director – Consiliul Director este organismul 
de conducere al organizației patronale și poate include 
cel mult cinci membri. Componența actuală a 
Consiliului este următoarea: dl Steven van Groningen 
(Raiffeisen Bank) – Președinte; dl Răsvan Radu 
(UniCredit Ţiriac Bank) – Vicepreședinte și dl Tomas 
Spurny (Banca Comercială Română) – Trezorier.  

•	 secretariatul permanent - Secretariatul permanent, 
prin directorii și angajații săi, asistă Președintele, ceilalți 
membrii ai Consiliului de administrație și comitetele în 
desfășurarea sarcinilor acestora, asistă la organizarea și 
coordonarea activităților CPBR, înregistrează minutele 
întrunirilor Adunării Generale, ale Consiliului de 
administrație și ale comitetelor iniţiază și/sau participă 
la toată corespondența purtată. În prezent, la CPBR 
lucrează trei membri de personal în colaborare cu zeci 
de experți din partea băncilor membre care le oferă 
sprijin în diferite aspecte de specialitate și se reunesc în 
diferite grupuri de lucru. 

 contribuții relevante

Dorim să mulțumim contribuției tuturor colegilor din 
cadrul băncilor membre la inițiativele CPBR, în special: 
•	 agenda raporturilor de muncă a fost susținută 

pe întreg parcursul ultimului an de: Adela Jansen, 
Adelina Stoian (BRD - GSG), Andreea Voinea, Ileana 
Refat, Alin Stoica (BCR),  Oana Preda,  Ciprian 
Proca (UniCredit Ţiriac Bank),  Irina Kubinschi, 
Sabina-ştefana Mihăilescu, Cristina-Andreea Ionescu 

(Raiffeisen Bank),  Patricia Andrei, Cristina Copoi 
(ING Bank), Simona zinca (Volksbank);

•	 agenda consumatorului a fost consolidată de: 
Alexandru Berea, Anca Vasilescu, Mihaela Dutulescu, 
Dan Dumitru Popescu (BCR), flavia Popa, 
Beatrice finaru, Ioana Butucianu, Aurora Sarban 
(BRD - GSG), Corina Vasile, Bogdana Diaconu, 
Adina Călinescu, Mihai Răuţă, Anca Nutiu, Daniel 
Nicolaescu (Raiffeisen Bank), Diana Ciubotariu, 
Robert Berbece (Volksbank),  Anca Nuţă, Simona 
Opris ( UniCredit Ţiriac Bank), Ioana Regenbogen,  
Monica zamfir (ING Bank);

•	 agenda de creştere economică a fost susţinută de 
contribuţia: Adrian Aurelian Raducan (Raiffeisen Bank), 
Marius Radu, Vali Boldeiu (UniCredit Ţiriac Bank), 
Loredana Rautu (BCR), Teodora Gheorghe (ING 
Bank), Carmen Arhip, Beatrice finaru (BRD - GSG); 

•	 agenda de eficienţă a fost susținută de:  Bogdana 
Diaconu, Daniel Nicolaescu, Anca Nutiu (Raiffeisen 
Bank), Simona Opris (UniCredit Ţiriac Bank), Ioana 
Regenbogen (ING Bank), Alexandru Berea, Bianca 
Ioniţă, Doru Postelnicu, Anca Gabriela Vasilescu 
(BCR), flavia Popa, Traian Traicu, Cătălina Ursu 
(BRD - GSG), Mirela Iordache, Cristina Peleanu 
(Volksbank);

•	 activităţile de consolidare instituţională şi cele de 
comunicare şi relaţii publice au fost susținute de:  
Corina Vasile, Bogdana Diaconu, Daniel Nicolaescu 
(Raiffeisen Bank), Anca Nuţă, Cătălina Roman, Elena 
Constantinescu (UniCredit Ţiriac Bank), flavia Popa, 
Traian Traicu (BRD - GSG), Nicoleta Deliu, Cezar 
Marin, Ionuţ Stanimir (BCR), Iosefina frolu (ING 
Bank) şi Alexandra frunză (Volksbank);

Recomandările și entuziasmul acestora au făcut posibil 
progresul inițiativelor de pe agenda comună a CPBR, pe care 
toți îl apreciem. 

Dorim să mulțumim în special tuturor membrilor 
echipei de coordonare a activităţilor CPBR, formată din: 
Alexandru Berea (BCR), flavia Popa (BRD- GSG), Corina 
Vasile, Bogdana Diaconu (Raifeissen Bank), Anca Nuta, 
Simona Opris (UniCredit Ţiriac Bank), Ioana Regenbogen 
(ING Bank), Diana Ciubotariu (Volksbank). Contribuția 
acestora a fost esențială la dezvoltarea și progresul Agendei 
noastre. 
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