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ACtIvItĂŢIlE NOAstRE  

DE BusINEss

Banca Comercială Română are o cotă de piaţă 

calculată pentru active nete de 20,5%. Venitu-

rile nete din dobânzi au fost de 1 711 199 mii 

lei iar cele obţinute din comisioane de 293 461 

mii lei. Veniturile operaţionale au fost de  2 210 

239 mii lei, iar cele din tranzacţionare de 205 

579  mii lei, aceste sume fiind calculate la data 

de 30.06.2009.           

În perioada de raportare, BCR a ajuns la  peste 

8 700 de angajaţi. Tot în această perioadă de 

raportare, BCR nu a înregistrat schimbări în 

ceea ce priveşte mărimea, structura şi acţiona-

riatul BCR. Suntem însă mândri că am reuşit 

să deschidem 59 de noi unităţi de retail.

Ne-a preocupat în mod deosebit ca 170 de 

unităţi BCR să fie testate şi analizate împotriva 

riscurilor de corupţie, ceea ce reprezintă 25% 

din totalul unităţilor BCR. Angajaţii băncii au 

fost instruiţi cu privire la Codul de Conduită al 

BCR şi au primit informaţii substanţiale inclusiv 

despre politicile şi practicile anticorupţie.

lOC DE MuNCĂ AtRACtIv

Obiectivul BCR este să asigure un cadru de 

muncă cât mai stabil şi mai agreabil. BCR are 

definite foarte clar metodologia, responsabili-

tăţile, etapele de realizare, fluxul de informaţii 

şi documentele necesare în cadrul procesului 

de recrutare internă şi externă. 

Principiile care stau la baza procesului de 

recrutare şi selecţie sunt următoarele: 

• Selecţia de  candidaţi care corespund cel 

mai bine cu profilul postului;

• Oportunităţi egale pentru toţi candidaţii, 

interni şi externi;

• Tratament egal şi nondiscriminare pentru toţi 

candidaţii;

• Selecţie bazată pe performanţă pentru toţi 

candidaţii;

• Confidenţialitatea datelor şi a candidaturilor;

• Păstrarea persoanelor-cheie şi a talentelor;

• Promovarea valorilor băncii;

• Evitarea conflictelor de interese, conform 

Codului de Conduită.

Ca regulă generală, într-o primă fază, ocupa-

rea poziţiilor vacante se realizează prin proce-

sul de recrutare internă. În cazul în care, în 

urma activităţilor de recrutare şi selecţie, can-

didaţii interni nu îndeplinesc criteriile de anga-

jare, colegii noştri de la Resurse Umane au 

posibilitatea de a demara un proces de recru-

tare extern.

Urmăm această procedură de recrutare şi 

selecţie şi în ceea ce priveşte  poziţiile de exe-

cuţie şi de conducere. Specialiştii noştri de 

recrutare desfăşoară procesul de selecţie al 

canditaţilor în conformitate cu prevederile 

legale, îndeplinind toţi paşii necesari unei se-

lecţii cât mai eficiente. 

Banca Comercială Română are instituit un 

Comitet de Securitate şi Sănătate în Muncă. 

Comitetul este un organ paritar constituit din: 

reprezentanţii salariaţilor cu răspunderi specifi-

ce în domeniul securităţii şi sănătăţii salariaţi-

lor; banca, prin reprezentantul său legal şi/sau 

reprezentanţii săi; medicul de medicina muncii; 

secretar. Acest comitet este un Organ de 

Analiză şi Decizie care emite propuneri ce vor 

fi înaintate către Biroul SSM spre avizare, 

şi către Comitetul Executiv spre aprobare. 

Acest comitet funcţionează în baza Regula-

mentului de Organizare şi funcţionare al comi-

tetului de securitate şi sănătate în muncă în 

BCR. Scopul său este permită participarea 

şi consultarea periodică a salariaţilor şi/sau a 

reprezentaţilor lor în ceea ce priveşte deciziile 

în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Pentru salariaţii din Centrală şi unităţile din 

Bucureşti şi Ilfov, el are aplicabilitate la nivelul 

Centralei, iar pentru salariaţii din ţară, el funcţi-

onează la nivel judeţean.

Reprezentanţii salariaţilor sunt aleşi pe 2 ani de 

către şi dintre salariaţi şi dispun de timp liber 

aferent studierii materialelor CSSM, astfel : 

• 10 ore/ lună pentru reprezentanţii salariaţiilor 

în Comitetul organizat la nivel de judeţ;

• 20 ore/ lună pentru reprezentanţii salariaţiilor 

în Comitetul organizat la nivelul Centralei.

Considerăm că  trebuie să ai grijă de angajaţii 

proprii cel puţin în egală măsură cu preocupa-

rea pentru problemele comunităţii, de aceea 

asigurăm prin contractul cu BCR ASIGURĂRI 

DE VIAŢĂ, un pachet de servicii medicale 

complete pentru salariaţi, precum şi asistenţă 

medicală pentru membrii familiilor lor. Prin 

intermediul acestor servicii medicale, prezen-

tate şi difuzate atât sub formă de pliante, cât 

şi prin reţeaua proprie de Intranet, se asigură 

prevenţia primară pentru angajaţi.

De asemenea, derulăm o serie de programe 

medicale informative şi prin reţeaua proprie 

de Intranet. Cu ajutorul rubricii de sănătate 

se asigură educaţia şi trainingul salariaţilor. 

Cu toţii trăim şi munCim în mijlo-
Cul Comunităţilor şi putem alege 
daCă dorim sau nu să ne impliCăm 

aCtiv în viaţa lor. pentru banCă, 
în Calitate de benefiCiar major
 al Comunităţii prin intermediul 

afaCerilor pe Care oamenii le faC 
Cu noi, este vital Ca noi, la rân-

dul nostru, să restituim o parte 
Comunităţii. astfel, noi demon-

străm Că aduCem valoare Comu-
nităţii prin aCtivităţile noastre 
de business, dar putem adăuga 

şi mai multă valoare daCă par-
tiCiparea noastră aCtivă merge 

dinColo de atât.
 

dominiC bruynseels,
 preşedinte, 

banCa ComerCială 
română s.a. 



PREMIIlE NOAstRE

În luna octombrie 2008, Banca Comercială 

Română a primit, din partea START Internship 

România, Diploma de Excelenţă pentru derula-

rea celor mai multe strategii de tip internship.

În martie 2009, BCR a fost desemnată drept 

cea mai bună bancă din românia în Private 

Banking de către revista Euromoney.

Pentru proiectele de responsabilitate socială 

desfăşurate în perioada de raportare BCR a 

primit:

• Premiul de excelenţă pentru Iniţiative Soci-

ale oferit în cadrul primei Gale a premiilor Feli-

cia - Oameni pentru inimă, minte şi suflet, pen-

tru proiectul marea enciclopedie; 

• Silver Award la categoria „Responsabilitate 

socială şi dialog cu grupurile co-interesate”, în 

cadrul Galei Romanian Public Relation AWARD 

2009 pentru proiectul Finanţele mele.

Cu REsPONsABIlItAtE FAŢĂ  

DE COMuNItAtE

Transparenţa este un ingredient de bază al 

responsabilităţii sociale. Trebuie să ne infor-

măm salariaţii, clienţii, acţionarii, partenerii 

asupra acţiunilor întreprinse de noi în acest 

domeniu. Punctul lor de vedere este definitoriu 

pentru noi. Comunitatea şi societatea civilă 

reprezintă, de asemenea, părţi co-interesate 

privind activitatea de CSR a BCR.

Mai mult, BCR este deschisă şi interesată să 

dezvolte proiecte comunitare, în special în 

domeniile educaţie, antreprenoriat şi social.

La baza identificării şi a selecţiei principalilor 

parteneri interesaţi stau strategia BCR de 

implicare socială şi specificul activităţii noas-

tre. Responsabilitatea socială nu ar trebui să 

fie subiectul concurenţei, ci al solidarităţii. 

Unindu-ne eforturile putem obţine un impact 

mai mare, iar comunitatea ajunge să beneficia-

ze astfel mai mult. 

Manifestându-şi interesul pentru investiţii dura-

bile, BCR a semnat în iunie 2009 Memorandu-

mul de Înţelegere cu Ministerul Transporturilor 

şi Infrastructurii şi Ministerul Economiei, un act 

care stabileşte un cadru pentru schimbul de 

informaţii în mod regulat, cu scopul de a deter-

mina o prioritizare a potenţialelor proiecte ce 

ar putea fi dezvoltate în România.

În perioada de raportare BCR nu a avut pe rol 

vreun litigiu legal de comportament anti-con-

curenţial, practici anti-trust şi monopol.

REsPONsABIlItAtEA NOAstRĂ  

FAŢĂ DE MEDIu 

Un element important al operaţiunilor corporati-

ve responsabile  sunt măsurile luate în vederea 

conservării mediului înconjurător natural. În sfera 

afacerilor, BCR este interesată de dezvoltarea şi 

modernizarea sistemului de transport, de dezvol-

tarea sectorului energetic, de punerea în aplicare 

a programelor de protecţie a mediului înconjură-

tor şi a infrastructurii sociale. Astfel, BCR a do-

bândit, de-a lungul anilor, o  experienţă substan-

ţială în punerea în aplicare cu succes a proiecte-

lor de infrastructură în România.

Proiecte în care suntem implicaţi:

• Proiecte pentru îmbunătăţirea mediului încon-

jurător: Proiectul Turceni – participare la o finan-

ţare BERD pentru reabilitarea a 6 unităţi din 

Complexul Energetic Turceni, finanţarea Com-

plexului Energetic Craiova, unul dintre cei mai 

mari producători de energie din România. 

• Proiecte pentru îmbunătăţirea calităţii apei: 

participarea la licitaţia publică organizată de 

Compania de Apă Aries S.A. (operatorul local), 

pentru extinderea şi reabilitarea sistemelor de 

apă şi a apelor uzate din Turda, jud. Cluj.  

• Proiecte pentru întreţinerea şi modernizarea 

infrastructurii de drumuri: participarea în mod 

activ la finanţarea Companiei Naţionale de Auto-

străzi şi Drumuri Naţionale din România.

În perioada de raportare, în cadrul BCR consu-

mul total de apă a fost de peste 100 000 mc., 

iar consumul direct de energie electrică a fost 

de aproximativ 28 000 MW. 

Începând cu luna aprilie 2009, în BCR s-a intro-

dus sistemul securizat de colectare a hârtiei. 

Prin proiectul pilot, implementat în trei dintre 

sediile noastre, s-au strâns, până în prezent, 

mai mult de 28 de tone de hârtie. Aşadar, colegii 

noştri au reuşit astfel să contribuie la salvarea a 

peste 670 de copaci şi continuă să contribuie la 

protejarea naturii. În perioada de raportare, BCR 

nu a încasat nicio amendă ori sancţiune non-mo-

netară pentru nerespectarea legilor şi reglemen-

tărilor de mediu.

GuvERNAREA NOAstRĂ  

CORPORAtIvĂ

Cel mai înalt organism de guvernanţă în BCR 

este Consiliul de Supraveghere, iar Preşedintele 

acestuia nu deţine o funcţie executivă în BCR. 

Conducerea BCR este organizată pe două 

niveluri: conducerea executivă – Comitetul 

Executiv, format din 5 membri executivi şi nive-

lul de supraveghere – Consiliul de Supraveghe-

re, format din 7 membri, în totalitate ne-execu-

tivi (adică neimplicaţi în adoptarea deciziilor 

curente – executive – ale companiei). 

BCR îN FAPtE 
şI CIFRE

peste 

8 700 
de angajaţi

20,5% 
cotă de piaţă 

653 
 unităţi BCR

28   tone 
de hârtie reciclată

Comitetul Executiv raportează Consiliului de 

Supraveghere şi îl informează periodic asupra 

deciziilor luate în exercitarea atribuţiilor.

Strategia Băncii, inclusiv strategia de responsa-

bilitate socială, este aprobată de Consiliul de 

Supraveghere la propunerea Comitetului Exe-

cutiv. 

BCR are o structură dualistă. Acţionarii pot face 

recomandări sau pot adresa solicitări în cadrul 

şedinţelor Adunărilor Generale ale Acţionarilor 

(AGA), pot solicita convocarea AGA (în anumite 

condiţii, potrivit prevederilor legale şi Actului 

constitutiv al BCR), sau pot transmite adrese în 

atenţia Preşedintelui Consiliului de Supraveghe-

re sau a Preşedintelui Executiv.



Numele organizaţiei: Banca Comercială Română S.A. 
Principalele produse şi/sau servicii şi mărci ale companiei: Banca pune la dispoziţia clienţilor, 
persoane fizice şi juridice, o ofertă complexă de produse şi servicii bancare (instrumente de eco-
nomisire, credite, carduri), inclusiv servicii de Internet banking, phone-banking şi e-commerce. 
BCR emite 25 de carduri de credit şi de debit şi are instalată cea mai mare reţea naţională de 
ATM şi POS – peste 2 000 de bancomate şi peste 17 000 de terminale electronice operaţionale 
la comercianţi pentru plata cu cardul.
Sediul organizaţiei: Bd. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, Bucureşti
Tipul de proprietate: Companie privată pe acţiuni
Structura acţionariatului: Erste Group Bank  69,3063%; SIF Moldova 6%; SIF Banat – Crişana 
6%; SIF Transilvania 6%; SIF Muntenia 6%; SIF Oltenia 6,1175%; S.C. Actinvest S.A. 0,0020%; 
S.C. Certinvest S.A. 0,0001%; S.C. Carina Import Export S.R.L. 0,0006%; S.C. Milord Impex 
S.R.L. 0,0002%; S.C. Yoyo Impex S.R.L. 0,0003%; S.C. Cozamin S.R.L. 0,0013%; Persoane 
fizice 0,5716. 
Zona de operaţiuni: România şi Republica Moldova
Pieţe deservite: Banca Comercială Română (BCR), membră a Erste Group, 
este o bancă universală care deserveşte atât clienţi de retail, cât şi clienţi corporativi.

INFORMAŢII DE BAZĂ CONŢINutul 
INDExuluI 
GRI 

Indicator Locaţia în raport 

1.1 Declaraţia CEO

2.1 Informaţii de bază

2.2 Informaţii de bază

2.3 Structura operaţională

2.4 Informaţii de bază

2.5 Informaţii de bază

2.6 Informaţii de bază

2.7 Informaţii de bază

2.8 Informaţii de bază

2.9 Informaţii de bază

2.10 Informaţii de bază

3.1 Parametrii raportului

3.2 Parametrii raportului

3.3 Parametrii raportului

3.4 Parametrii raportului

3.5 Parametrii raportului

3.6 Parametrii raportului

3.7 Parametrii raportului

3.8 Parametrii raportului

3.10 Parametrii raportului

3.11 Parametrii raportului

3.12 Conţinutul Indexului GRI

4.1 Guvernanţă

4.2 Guvernanţă

4.3 Guvernanţă

4.4 Guvernanţă

4.14 Guvernanţă

4.15 Guvernanţă

EC7 Activităţile noastre de business

EC8 Activităţile noastre de business

EN3 Responsabilitate faţă de mediu

EN8 Responsabilitate faţă de mediu

EN28 Responsabilitate faţă de mediu

SO2 Responsabilitate faţă  

 de comunitate

SO3 Responsabilitate faţă  

 de comunitate

SO7 Responsabilitate faţă  

 de comunitate

LA6 Loc de muncă atractiv

LA8 Loc de muncă atractiv

PARAMEtRII 
DE 

RAPORtARE

Perioada de Raportare: august 2008 – august 2009

Data ultimului raport: -

Periodicitatea raportării: Anuală

Persoana de contact: Ruxandra Trandafir şi Ramona Chirilă, 
Departament Relaţii Comunitare

Conţinutul raportului: BCR prezintă în acest raport, sub indica-
torii GRI, puncte din strategia băncii de 
implicare în comunitate, caracteristici 
economice, indicatori privind manage-
mentul resurselor umane, al resurselor 
sociale, de mediu şi de produs. 

Limitele raportului : Raportul descrie activităţi şi informaţii 
despre Banca Comercială Română.

Restricţii în relaţia cu scopul 
şi limitele:

Raportul nu conţine indicatori privind 
activitatea subsidiarelor BCR

Criterii de comparabilitate: Nerelevant

Motivele pentru republicarea 
informaţiilor:

Nerelevant

Schimbări majore intervenite 
de la raportul anterior (obiectiv, 
limite, metode de măsurare): 

În perioada de raportare menţionată mai 
sus, BCR a înregistrat o serie de schim-
bări, astfel: 
• creşterea numărului de indicatori statis-
tici analizaţi de către colectivul BCR 
Cercetare în ziua publicării acestora de 
către Institutul Naţional de Statistică, 
BNR sau Ministerul de Finanţe - informa-
re operativă prin intermediul short note-
urilor distribuite ulterior clienţilor interni 
şi externi, atât locali cât şi internaţionali. 
În primele 9 luni ale anului 2009 au fost 
distribuite clienţilor 20 de short note-uri în 
plus faţă de aceeaşi perioadă a anului 
anterior. 
• creşterea cu aproximativ 30% a numă-
rului de destinatari ai rapoartelor de cer-
cetare elaborate de către BCR Cercetare. 
• creşterea cu aproximativ 20% a numă-
rului de întâlniri cu investitori internaţio-
nali, reprezentanţi ai mediului de afaceri 
intern şi jurnalişti care au avut ca scop 
prezentarea rezultatelor activităţii colecti-
vului BCR Cercetare.

Nivelul de aplicare GRI 
a raportului: 

“C”
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