
 

  

www.interdealer.ro 

 

INTERDEALER CAPITAL INVEST 

 

RAPORT DE SUSTENABILITATE 2021 

TEL:  0264 – 433212 

E-MAIL: OFFICE@INTERDEALER.RO 

 



 

1 

 

Interdealer Capital Invest S.A. este societate de servicii investiţii financiare (S.S.I.F.), cu sediul în 

Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 107, jud. Cluj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. 

J12/1083/1996, CUI 8550816. Interdealer Capital Invest S.A. a fost înfiinţată ca societate pe acțiuni în 

anul 1996, și este autorizată ca societate de servicii investiţii financiare prin Decizia nr. 1936 

/24.06.2003, cu modificările ulterioare. Societatea este membru fondator al Bursei de Valori Bucureşti 

și membru al Fondului de Compensare a Investitorilor. 

Domeniul principal de activitate al societății este intermedierea tranzacțiilor la Bursa de Valori București. 

Societatea oferă și servicii de asistență pentru atragerea finanțării prin intermediul pieței de capital a 

potențialilor emitenți, prin ȋndeplinirea tuturor operaţiunilor şi formalităţilor  necesare admiterii la 

tranzacţionare a acţiunilor Emitentului (beneficiarului) pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti S.A, 

analiza oportunității listării companiei, consultanță şi asistenţǎ ȋn redactarea materialelor necesare listării 

pe AeRO, evaluarea companiei, derularea procesului de ofertă (IPO, plasament privat sau listare tehnică), 

asistență acordată companiei pentru respectarea obligațiilor de raportare pentru cel putin un an, ulterior 

admiterii la tranzacționare și subscrieri în oferte publice sau plasamente private și administrare de 

portofolii. 

În cadrul societății, în toate aspectele activității noastre, promovăm și susținem un comportament 

responsabil și transparent, urmărind în mod continuu și constant obținerea unui grad de satisfacție ridicat 

pentru toți acționarii, clienții, colaboratorii și angajații noștri. 

 

GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ 

Guvernanţa Corporativă reprezintă o serie de reguli, proceduri şi regulamente pe care societatea trebuie 

să le respecte. Aceste principii vor creşte nivelul de transparenţă şi ȋncredere al acţionarilor şi vor asigura 

deschidere către alţi investitori potenţiali. 

Guvernanța corporativă a S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. reprezintă ansamblul principiilor care 

stau la baza cadrului de administrare, prin care societatea este condusă. Aceste principii prevăzute în 

regulamentele și procedurile interne, determină eficacitatea mecanismelor de control adoptate cu scopul 

de a proteja și de a armoniza interesele tuturor categoriilor de participanți la activitatea desfășurată în 

cadrul societatii: acționari, administratori, directori, angajați, clienți, colaboratori, etc. 

În conformitate cu principiile guvernanței corporative, SSIF Interdealer Capital Invest S.A. respectă 

drepturile acționarilor săi în sensul desfășurării activităților întreprinse de societate în interesul acestora. 

Prin actul constitutiv al societății se reglementează drepturile acționarilor cu privire la acțiunile deținute 

și exercitarea acestora prin participarea la Adunarea Generală a Acționarilor. De asemenea, actul 

constitutiv reglementează organul de conducere al S.S.I.F. și modalitatea de administrare a acesteia. 
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În cadrul societatii Interdealer Capital Invest S.A., forul suprem de conducere al societăţii este Adunarea 

Generală a Acţionarilor, care decide asupra activităţii acesteia. Atribuţiile  Adunării Generale a 

Acţionarilor şi desfăşurarea activităţii acesteia, sunt cele stipulate în actele constitutive ale societăţii, 

respectiv cele prevăzute de Legea nr. 31/1990,  republicată şi cu modificările ulterioare. 

Adunarea Generală se întruneşte în şedinţe ordinare şi extraordinare. Adunările Generale ordinare şi 

extraordinare vor fi convocate de către Consiliul de Administraţie sau de către acţionari, în condiţiile legii. 

Principalele atribuții ale Adunării Generale a Acționarilor constau în: 

 Analizarea raportului anual al Consiliului de Administraţie asupra activităţii societăţii şi aprobarea 

direcţiilor principale de dezvoltare; 

 Analizarea şi aprobarea bilanţului anual, contul de profit şi pierdere, destinaţia şi repartizarea 

profitului, dividendele ce se distribuie acţionarilor precum şi descărcarea de gestiune a 

administratorilor pe baza raportului Consiliului de Administraţie şi a raportului auditorului 

financiar; 

 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi programele de activitate pe anul în curs; 

 Alegerea şi revocarea membrilor Consiliului de Administraţie; 

 Luarea deciziilor în orice alte probleme majore ale societăţii, la solicitarea Consiliului de 

Administraţie; 

 Orice alte atribuții stabilite de lege. 

 

Administrarea societăţii este încredinţată Consiliului de Administraţie (organul de conducere în funcția sa 

de supraveghere) care are  rolul de supraveghere și monitorizare a procesului decizional de conducere. 

Consiliul de Administrație, format din 3 membri, este ales de Adunarea Generală a Acţionarilor  pentru 

un mandat de patru ani, cu posibilitatea de a fi realeși pentru perioade succesive şi îşi desfăşoară activitatea 

pe baza competenţelor şi răspunderilor stabilite de Adunarea Generală a Acţionarilor, în conformitate cu 

hotărârile luate de aceasta şi cu prevederile statutului și sunt autorizați de către ASF. Structura Consiliului 

de Administrație este constituită astfel încât să asigure un echilibru între membrii executivi şi neexecutivi, 

astfel încât nicio persoană sau grup restrâns de persoane să nu influenţeze procesul decizional.  

Membrii Consiliului de Administraţie: 

 Benche Narcis Horaţiu - președinte CA; 

 Pop Daniel - membru CA; 

 Naş Sorin-Valeriu - membru CA. 

Conducerea societăţii este asigurată de două persoane (Director General și Director Executiv). 

Conducătorii sunt persoanele care, potrivit actelor constitutive şi/sau hotărârii organelor statutare ale 

S.S.I.F., sunt împuternicite să conducă şi să coordoneze activitatea zilnică a acesteia şi sunt investite cu 

competenţa de a angaja răspunderea intermediarului, deasemenea stabilesc strategia, obiectivele și 

orientarea generală a S.S.I.F. Conducerea executivă examinează în mod regulat politicile privind 

raportarea financiară, controlul intern şi sistemul de administrare al riscurilor adoptat de societate. 
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Conducerea activității curente este asigurată de Conducerea Superioară formată din: 

 Naş Luminiţa-Bianca - Director General 

 Pop Daniel - Director Executiv 

Membrii structurii de conducere dețin cunoștințe, competențe și experiență profesională și îndeplinesc 

cerințele de reputație, onestitate și integritate si sunt supuși aprobării prealabile a Autorității de 

Supraveghere Financiară. 

 

CONFLICTELE DE INTERESE 

S.S.I.F. Interdealer Capital Invest ia toate măsurile astfel încât să se asigure ca situaţiile de conflict de 

interese între societate, inclusiv administratori, salariaţi şi agenţi pentru servicii de investiţii financiare sau 

orice altă persoană aflată în mod direct sau indirect în poziţie de control faţă de societate, şi clienţii 

societăţii, între doi clienţi ai societăţii, precum şi între combinaţii ale situaţiilor de mai sus, sunt identificate 

şi apoi gestionate într-un asemenea mod încât interesele clienţilor implicaţi să nu fie afectate. 

Procedurile și măsurile stabilite pentru prevenirea sau gestionarea conflictelor de interese sunt astfel 

concepute încât sa asigure faptul  că persoanele relevante care desfășoară diferite activități în care pot 

apărea conflicte de interese, desfășoară activitățile respective cu un grad de independență adaptat 

dimensiunii și activității societatii, precum și riscului de prejudiciere a intereselor clienților. 

În scopul prevenirii situațiilor de conflict de interese, S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. interzice 

persoanelor relevante care dețin informații privilegiate sau alte informații confidențiale referitoare la 

clienți sau la tranzacții cu/pentru clienți ori se află implicate în activități care pot conduce la apariția unui 

conflict de interese:  

a) să efectueze tranzacții personale care îndeplinește cel puțin unul din următoarele criterii:  

1) tranzacția respectivă se încadrează în prevederile privind abuzul pe piața;  

2) implică folosirea abuzivă sau dezvăluirea improprie a acelei informații confidențiale;  

3) intră în conflict sau ar putea intra în conflict cu o obligație asumată de S.S.I.F. Interdealer 

Capital Invest S.A.  

b) să dezvăluie orice informație sau opinie oricărei alte persoane, în situația în care acea persoana va 

proceda sau ar putea proceda la una din următoarele situații:  

1) să participe la o tranzacție cu instrumente financiare care este tranzacție personală;  

2) să sfătuiască sau să determine o altă persoana să participe la o asemenea tranzacție.  

S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. interzice oricarei persoane relevante care detine informatii 

privilegiate urmatoarele:  



 

4 

 

a) să utilizeze respectivele informații pentru dobândirea sau înstrăinarea ori pentru intentia de dobandire 

sau instrainare, pe contul propriu sau pe contul unei terte persoane, direct ori indirect, de instrumente 

financiare;  

b) să dezvăluie informațiile privilegiate oricăror alte persoane, exceptând situația în care dezvăluirea a 

fost făcută în exercitarea normală a activității, profesiei sau sarcinilor de serviciu. Personalul S.S.I.F. este 

obligat să păstreze confidențialitatea oricărei informații de care ia cunoștință în cursul activității, în mod 

deosebit acele informații care nu au devenit încă publice și sunt susceptibile de a influența prețul de 

tranzacționare pe piață.  

Conflictele de interese aduse la cunoştinţa organului de conducere şi confirmate de acesta sunt gestionate 

în mod corespunzător, prin luarea măsurilor necesare pentru eliminarea acestora. Astfel de măsuri pot fi:  

 separarea adecvată a atribuţiilor prin încredinţarea unor activităţi de natură să genereze situaţii 

conflictuale din lanţul de tranzacţii sau servicii unor persoane diferite sau încredinţarea 

responsabilităţilor de supraveghere şi raportare pentru activităţile care generează conflicte de 

interese unor persoane diferite din cadrul S.S.I.F.;  

 stabilirea de bariere în calea circulaţiei informaţiilor relevante;  

 identificarea si împiedicarea persoanelor care sunt active şi în afara S.S.I.F. Interdealer Capital 

Invest S.A, să aibă o influenţă necorespunzătoare asupra S.S.I.F. cu privire la activităţile în cauză;  

 excluderea persoanei interesate din procesul de luare a deciziilor. 

 

S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A asigură repartizarea adecvată și separarea corespunzătoare a 

responsabilităților, o structură organizatorică transparentă, adecvarea strategiilor și a mecanismelor de 

control intern, administrarea corectă a riscurilor, asigurarea unui eficient sistem de comunicare și 

transmitere a informațiilor, precum și utilizarea unor proceduri operaționale care să preîntâmpine 

dezvăluirea involuntară a datelor cu caracter confidențial. 

 

MANAGEMNETUL RISCULUI 

Interdealer Capital Invest a implementat la nivelul societății un sistem de management al riscului ce 

include politici, proceduri și măsuri de identificare, evaluare, monitorizare și raportare a riscurilor cu care 

se poate confrunta societatea în activitatea sa curentă. Având în vedere impactul potențial ridicat asupra 

profitului și/sau reputației SSIF-ului, strategiile și politicile specifice de administrare a riscurilor vizează 

cu precădere acoperirea următoarelor tipuri de riscuri, fără a fi însă limitative: riscul de credit, riscul de 

piață, riscul de lichiditate, riscul operațional. 

Pentru asumarea, administrarea, monitorizarea şi diminuarea riscurilor la care S.S.I.F. este sau ar putea fi 

expusă, inclusiv acelea care provin din mediul macroeconomic în care S.S.I.F. îşi desfăşoară activitatea şi 

care sunt legate de stadiul ciclului economic, organul de conducere al societății aprobă şi revizuiește 

periodic strategiile şi politicile interne, monitorizează şi evaluează periodic eficacitatea structurii 
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organizatorice a S.S.I.F. şi  ia măsuri corespunzătoare pentru remedierea oricărei deficienţe și alocă resurse 

adecvate în vederea administrării tuturor riscurilor semnificative.  

S.S.I.F. stabileste mecanisme de raportare periodică şi transparentă, astfel încât organul de conducere şi 

toate structurile organizatorice dintr-o S.S.I.F. să beneficieze de rapoarte la timp, precise, concise, 

inteligibile şi semnificative şi astfel încât aceste mecanisme să poată face schimb de informaţii relevante 

privind identificarea, măsurarea sau evaluarea şi monitorizarea riscurilor.  

 

CUNOAȘTEREA CLIENTELEI ȘI PREVENIREA SPĂLĂRII BANILOR SAU FINANȚĂRII 

TERORISMULUI 

 

Procedură internă stabileşte regulile privind acceptarea clienţilor și identificarea acestora, înaintea inițierii 

relațiilor de afaceri sau de efectuare a tranzacțiilor în numele clientului, în vederea administrării riscului 

și prevenirea și combaterea spălării banilor sau a finanțării terorismului. 

În cazul în care S.S.I.F. este în incapacitatea să realizeze identificarea clientului, conform procedurii 

interne de acceptare a clienților, a prevederilor Reg. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și 

combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare 

supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificări şi completări ulterioare, SSIF 

Interdealer Capital Invest nu va deschide conturi, nu va iniția operațiuni sau realiza tranzacții și va înceta 

orice operațiune. 

Societatea se obligă să nu ţină conturi anonime, respectiv conturi pentru care identitatea titularului sau a 

beneficiarului real nu este cunoscută şi evidenţiată corespunzător. În acest scop se vor întreprinde măsurile 

care se impun în cazul operaţiunilor care favorizează anonimatul sau care permit interacţiunea în absenţă 

cu clientul, pentru a împiedica utilizarea lor în operaţiuni de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de 

terorism.  

S.S.I.F. realizează propria evaluare de risc prin care identifică, evaluează și gestionează riscul de spălare 

a banilor/finanțare a terorismului atât la nivelul clientelei, serviciilor și produselor oferite, cât și la nivelul 

întregii activități desfășurate, astfel încât să înțeleagă și să administreze adecvat acest risc la care societatea 

ar putea fi expusă. 

S.S.I.F. întocmește, stabilește și  aplică politici, proceduri și mecanisme adecvate în materie de cunoaștere 

a clientelei, de raportare, de păstrare a evidențelor, de conformitate, evaluare și gestionare a riscurilor, 

managementul de conformitate și comunicare, pentru a preveni şi împiedica implicarea societății în 

operațiuni suspecte de spălare de bani şi finanţare a actelor de terorism, asigurând instruirea 

corespunzătoare a angajaților în conformitate cu programul anual de instruire a angajaților cu privire la 

prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism. 
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POLITICA ANTICORUPȚIE ȘI ANTIFRAUDĂ 

Societatea noastră are o politică strictă de toleranță zero față de mită, fraudă, furt și alte tipuri de corupție. 

Corupția este definită în sens larg ca orice abatere de la moralitate și responsabilitate care dăunează unui 

interes public sau al unei persoane în beneficiul altei persoane. Mita este o formă de corupție și este definită 

ca fiind promisiunea, oferirea, solicitarea sau primirea, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, de 

bani sau alte beneficii necuvenite în schimbul îndeplinirii, neexecuției, grăbirii sau întârzierii unei act care 

implică atribuții de serviciu sau pentru îndeplinirea unui act contrar acestor atribuții.  

Interdealer Capital Invest nu permite angajaților să solicite, să ofere sau să accepte avantaje, bunuri sau 

servicii, de la clienți, furnizori sau orice alte persoane cu care intră în contact ca urmare a îndeplinirii 

sarcinilor de serviciu. Nu sunt acceptate sau reținute niciun fel de onorarii, comisioane sau alte tipuri de 

beneficii pecuniare sau nepecuniare plătite sau acordate de terți sau persoane care acționează în numele 

unor terți în legătură cu furnizarea serviciului respectiv către client. 

În anul 2021 nu au existat sancțiuni disciplinare aplicate angajaților sau concedieri, colaborări, sau acțiuni 

în instanță, pentru suspiciuni sau fapte de corupție. 

 

DREPTURILE OMULUI 

 

Societatea garantează egalitatea de şanse şi tratament pentru toate persoanele care își depun candidatura 

pentru un loc de muncă în cadrul societății şi pentru toţi salariaţii săi, atât la încadrarea în muncă cât şi la 

stabilirea drepturilor individuale, fără discriminări directe sau indirecte, pe baza de naţionalitate, rasă, 

etnie, religie, limbă, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală sau orice alt criteriu care are ca 

scop sau efect restrângerea sau înlăturarea recunoaşterii și exercitării drepturilor care decurg din contractul 

de muncă. Societatea, în calitatea sa de angajator, recunoaşte libertatea de opinie a fiecărui salariat al său. 

Angajații societății au dreptul de a se bucura de un mediu de muncă decent, sigur şi sănătos.  

De asemenea, societatea se angajează să ofere angajaţilor săi un mediu de muncă fără nicio formă de 

hărţuire, intimidare sau violenţă de orice natură și respectă dreptul persoanelor de a nu fi victimele ale 

muncii forţate sau obligatorii.  

Toţi angajaţii Interdealer Capital Invest, au obligaţia de a cunoaşte, de a înţelege şi de a respecta  drepturile 

fundamentale ale omului. Orice încălcare a acestora va fi sancționată în conformitate cu prevederile legale 

și cu normele interne. 

Societatea trebuie să se asigure că nicio politica internă sau activitate prestată să nu cauzeze abuzuri sau 

violări, în mod direct sau indirect, ale drepturilor omului corespunzătoare angajaţilor, clienţilor  sau ale 

colaboratorilor.  

 

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Societatea are implementată o procedură interna care stabileşte regulile și procedurile aplicabile pentru 

asigurarea protecției persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum 
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și normele referitoare la libera circulație a datelor cu caracter personal. 

S.S.I.F. Interdealer Capital Invest are desemnat un responsabil cu protecția datelor. Principala preocupare 

a responsabilului cu protecția datelor este respectarea Regulamentului General privind Protecția Datelor 

și a reglementărilor naționale incidente. 

În decursul anului 2021, societatea a urmărit în permanență opiniile și deciziile emise de către Autoritatea 

Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, astfel încât să acționeze proactiv în 

ceea ce privește măsurile necesare asigurării protecției drepturilor și libertaților fundamentale ale clienților 

săi și a desfășurării activității în condiții optime. 

În decursul anului 2021 nu s-au înregistrat și raportat incidente de securitate cu privire la protecția datelor 

cu caracter personal și nu s-au primit reclamații cu privire la încălcarea reglementărilor cu privire la 

protecția datelor cu caracter personal. De asemenea, nu au fost identificate situații de scurgere, furt sau 

pierdere de date cu caracter personal. 

SSIF Interdealer Capital Invest SA acționează în mod onest, corect și profesional, în concordanță cu cel 

mai bun interes al clienților și cu respectarea principiilor stabilite în procedurile interne. SSIF va acţiona 

de aşa natură încât să asigure o deplină egalitate de tratament faţă de toţi clienţii săi. 

RESURSE UMANE 

În cadrul societății, procedura de recrutare  are la bază o preselecție a candidaților potriviți, care va ține 

cont de politica S.S.I.F. Interdealer Capital Invest privind diversitatea atât în structura de conducere cât și 

în rândul angajaților, fără elemente de discriminare de gen, vârstă, proveniența geografică, etc.. 

Diversitatea în recrutare este unul dintre obiectivele proceselor noastre de recrutare. 

Structura de conducere a societății este diversificată în ceea ce privește vârsta, educația și experiența 

profesională. Decizia de recrutare are la bază o preselecție a candidaților potriviți, care va ține cont de 

politica S.S.I.F. Interdealer Capital Invest privind diversitatea în structura de conducere și care să asigure 

îndeplinirea cerințelor de adecvare a structurii de conducere în mod individual și, după caz, în mod colectiv 

și respectiv, îndeplinirea de către candidați a criteriilor de competență și experiență profesională, 

integritate, bună reputație și guvernanță, prevăzute de reglementările legale în vigoare. 

La finele anului 2021, 75% din angajații societății erau de sex feminin. De asemenea, un membru al 

conducerii și un director de department sunt de sex feminin.  

În anul 2021 angajații societății au participat la programe de formare profesională continuă, cu scopul 

dezvoltării competenţelor profesionale şi creşterii performanţei. 

În ceea ce privește sănătatea și securitatea la locul de muncă, societatea ia măsurile necesare pentru 

asigurarea securităţii şi protecţiei sănătăţii salariaţilor, prevenirea riscurilor profesionale, informarea şi 

instruirea salariaților și asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare sănătăţii şi securităţii 

în muncă. Societatea are obligaţia asigurării tuturor condiţiilor prevăzute de lege în scopul supravegherii 

active a sănătăţii angajaţilor în relaţie cu cerinţele locului de muncă şi factorii de risc asociaţi. Societatea 

are încheiat un contract cu un asigurator pentru riscuri de accidente de muncă şi boli profesionale. 
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MANAGEMENTUL RISCURILOR DE SUSTENABILITATE 

 

Sustenabilitatea se referă la capacitatea de a menține sau susține un proces continuu în timp. În contexte 

de afaceri și de politici, sustenabilitatea urmărește să prevină epuizarea resurselor naturale sau fizice, astfel 

încât acestea să rămână disponibile pe termen lung. 

Practicile durabile susțin sănătatea și vitalitatea ecologică, umană și economică. Durabilitatea presupune 

că resursele sunt limitate și ar trebui utilizate în mod conservator și înțelept, în vederea priorităților pe 

termen lung și a consecințelor modului în care sunt utilizate resursele. Politicile durabile subliniază efectul 

viitor al oricărei politici sau practici de afaceri date asupra oamenilor, ecosistemelor și economiei în 

general.  

Riscurile legate de durabilitate, presupun evenimente sau o condiții de mediu, sociale sau de guvernanță 

care, în cazul în care s-ar produce, ar putea cauza  efecte negative semnificative, efective sau potențiale, 

asupra afacerii. 

Datorita schimbarilor climatice tot mai accentuate, exista posibilitatea de crestere e expunerii societatii la 

o serie de riscuri fizice care pot fi determinate de creșterea frecvenței și accentuarea unor evenimente 

meteorologice extreme (secete, inundații, incendii, furtuni, scaderea biodiversitatii, etc.). De asemenea, 

trecerea la o economie cu emisii reduse de carbon pentru a limita încălzirea globală,  poate expune 

societatea la riscul de tranziție (reglementarile restrictive sau taxe suplimentare, schimbarea preferintelor 

consumatorilor, etc.). 

Riscurile sustenabilitate  pot avea un impact semnificativ asupra altor tipuri de risc și pot fi un factor care 

ar putea contribui la materializarea sau la cresterea frecventei de aparitie asupra altor riscuri, cum ar fi, 

fără a se limita la:  riscul de credit (incapacitate de plata, insolventa sau faliment ale afacerilor) , riscul de 

piață (reevaluarea acțiunilor, obligațiunilor, mărfurilor și a altor instrumente financiare), riscul de 

lichiditate (cresterea cererii pentru lichiditate si cresterea riscurilor de refinantare) si riscul operational 

(inchiderea sediilor, a punctelor de lucru, intreruperea lantului de aprovizionare etc.). 

 

Pentru a contribui la o dezvoltare sustenabilă, Interdealer Capital Invest are ca obiective: 

 eficientizarea utilizării resurselor de apă și a energiei; 

 îndrumarea angajaților în vederea reducerii amprentei de carbon; 

 asigurarea în permanență a accesului la educație și promovare a angajaților; 

 menținerea conduitei și integrității în afaceri și conformarea  cu legislația aplicabilă; 

 respectarea în permanență a principiilor de guvernanță corporativă; 

 conștientizarea investitorilor cu privire la tipul de impact pe care deținerile din portofoliilor lor îl 

au asupra mediului, societății, comunităților sau bunăstării generale. 
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RESPONSABILITATEA FAȚĂ DE MEDIU 

Interdealer Capital Invest are în vedere legislaţia în vigoare în România, precum și normele Europene care 

reglementează politicile de protecţie a mediului de muncă, de gestionare a deșeurilor rezultate din 

activitate și de protecţie a spaţiilor de desfășurare a activităţii, în vederea protejării mediului. 

Degradarea mediului reprezintă atât un factor de risc la dezastru, cât şi o cauză pentru creşterea 

vulnerabilităţii comunităţilor la hazarde. Din perspectiva protecţiei mediului, potenţiale activităţi care 

contribuie la prevenirea dezastrelor sunt: 

 utilizarea raţională a resurselor naturale (atât pentru consumul uman direct, cât şi în industrie); 

 reducerea intervenţiei umane extreme asupra naturii (prin activităţi ca: defrişări, exploatări 

industriale puternic poluatoare, distrugerea spaţiilor verzi urbane etc.); 

 scăderea numărului şi a cantităţii de agenţi poluători pe care activităţile umane îi eliberează în 

mediu (cum sunt deşeurile, substanţele toxice provenite din industrie, emisiile de gaze cu efect 

de seră etc.). 

Datorită specificului activității din cadrul Interdealer Capital Invest, deșeurile rezultate din activitatea 

desfășurată sunt în principal deșeuri de hârtie, care sunt depozitate în spaţiile special indicate în scopul 

utilizării acestor deșeuri pentru reciclare.  

Reciclarea este fundamentală în promovarea unei economii circulare, aceasta fiind noua imagine a 

durabilității, capabilă să reducă implicațiile asupra mediului și să contribuie la crearea de noi oportunități 

pentru locuri de muncă. 

 

Reciclarea trebie să fie privită ca o responsabilitate colectivă, a fiecăruia dintre noi, pentru a ne asigura un 

viitor durabil.  

De asemenea, ca o măsură pentru reducerea consumului de hârtie, se pune accent pe digitalizarea 

operațiunilor specifice activității noastre, în măsura în care activitatea societății permite acest lucru prin 

înlocuirea documentațiilor în format fizic cu cele în format digital. În cursul anului 2021 consumul de 

hârtie a scăzut semnificativ, urmare a digitalizării proceselor interne și a reducerii consumului inutil de 

hârtie. 

Consumul de energie electrică și gaze este atent monitorizat, iar investițiile în echipamente de lucru se 

realizează având în vedere și impactul pe care îl au în scăderea acestor consumuri. 

Apa este o resursă esențială pentru supraviețuire – atât pentru oameni, cât și pentru natură. Aplicăm diferite 

măsuri pentru a proteja resursele de apă și pentru a reduce consumul de apă și preveni poluarea apei. 

Printr-o gestionare corectă, contribuim la o utilizare mai conștientă a apei proaspete. 

Cu toate că activitatea societății noastre, nu are un impact semnificativ asupra mediului, suntem în 

permanenţă  preocupaţi pentru protejarea mediului înconjurător și încercăm să aducem o atingere cât mai 

mică acestuia prin respectarea normelor aplicabile și, mai mult, prin acțiuni de conștientizare la nivelul 

angajaților în direcția unei utilizări responsabile a resurselor.  


