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Cuvânt înainte

Cuvânt înainte

În Raiffeisen Bank recunoaætem cå deciziile pe care le luåm au efecte mult mai profunde decât tranzacœiile 
financiare care definesc industria din care facem parte. Ætim cå leadershipul influenœeazå vitalitatea 
economicå, bunåstarea comunitåœilor noastre dar chiar æi felul în care tråim. 

Înœelegerea acestui fapt conduce angajamentul nostru cåtre promovarea unui stil de viaœå sånåtos æi 
cåtre sustenabilitate socialå. Vedem acest angajament ca pe o oportunitate de a face lucrul corect atât 
pentru activitatea noastrå de business, cât æi pentru toœi stakeholderii noætri. Îl vedem de asemenea ca pe 
o oportunitate puternicå de business atât pentru clienœii noætri, cât æi pentru acœionarii noætri æi ca pe un 
motiv de mândrie pentru toœi partenerii noætri. 

Din acest motiv în 2012 am investit peste 3.000 de ore de management æi de voluntariat în proiecte de 
responsabilitate corporativå æi aproximativ 2.000.000. euro în proiecte comunitare. 

•	 Raportare	GRI	- raportåm integral pe 72 de parametri æi parœial pe 6 dintr-un total de 94, faœå 
de 44 integral æi 5 parœial în primul raport.

•	 Voluntariat	 - obiectivul nostru pentru 2013 este sa introducem o Politicå de Voluntariat, 
formalizând æi înlesnind astfel activitatea de voluntariat. 

•	 Raiffeisen	Comunit`]i	-	program	de	granturi	- vom continua så investim în proiecte locale, 
nu numai resurse financiare, ci æi cunoætinœe, bune practici æi expertizå, prin întâlniri de lucru æi 
feedback cåtre partenerii comunitari. 

•	 Bucharest	City	Marathon	- 2012 a fost ediœia a cincea, la care au participat peste 7.000 de 
alergåtori. Este în prezent un eveniment emblematic la nivel naœional æi a trasat deja o direcœie 
în stilul de viaœå al oamenilor. 

•	 I’	Velo	- în al treilea an proiectul s-a îndreptat cåtre autonomie financiarå iar obiectivul este så 
se transforme într-un program autonom de închiriere de biciclete, în tandem cu participarea la 
iniœiative de advocacy pentru integrarea bicicletei în trafic, ca mijloc alternativ de transport. 

Cred cå organizaœiile au responsabilitatea de a împårtåæi cu publicul informaœii despre impactul social æi 
comunitar pe care îl au æi despre paæii pe care îi parcurg pentru a îmbunåtåœi acest impact. În acord cu 
standardele moderne, aceste raportåri trebuie så fie periodice, så includå unitåœi de måsurå a evoluœiei, 
så fie transparente æi uæor de înœeles. Acest raport continuå æi extinde angajamentele noastre de pânå 
acum, urmând atât standardul LBG, cât æi standardul GRI, pentru o perspectivå  mai amånunœitå asupra 
investiœiilor noastre comunitare æi a felului în care facem afaceri.  

Crearea unei creæteri economice sustenabile este o parte importantå din felul nostru de a face business. 
Acest raport este dovada pentru o parte din munca depuså pentru a susœine dezvoltarea unor comunitåœi 
sånåtoase, curate æi prospere, pentru noi înæine æi pentru generaœiile viitoare. 
                                                  
        Steven van Groningen
           Preæidinte & CEO 

GRI
1.1
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Reperele anului 2012

Reperele anului 2012

Ianuarie
n	 Herbert Stepic primeæte „Marea Decoraœie de Onoare în Aur pentru serviciile aduse Republicii 

Austriece”.

Februarie
n	 Premiul I la categoria Sustainable Business Practices pentru programul Raiffeisen Comunitåœi, 

acordat de Business Review - Annual Investment Awards.

Martie
n	 Raiffeisen Bank æi Junior Achievement România organizeazå la Liceul Teoretic Lucian Blaga din 

Constanœa competiœia de creativitate antreprenorialå Creativity & Innovation Challenge, la care 
au participat 84 de elevi din 11 licee constånœene æi æapte consultanœi voluntari Raiffeisen Bank.

Aprilie
n	 Global Finance æi EMEA Finance desemneazå Raiffeisen Bank „Cea mai bunå bancå din 

România” æi Raiffeisen Bank International „Cea mai bunå bancå din Europa Centralå æi de Est”.

Mai
n	 Noaptea alba a galeriilor - ediœia din 2012 propune un itinerariu nocturn  al evenimentelor de 

artå contemporanå în Bucureæti în peste 30 de galerii.
n	 Debit Direct - lansarea sitului www.donatie.ro, prima platformå pentru donaœii on line, proiect 

iniœiat de Asociaœia pentru Relaœii Comunitare æi susœinut de Raiffeisen Bank.
n	 SkirtBike - editia a III- a - eveniment dedicat doamnelor care merg pe bicicletå, desfåæurat în 

Bucureæti, Iaæi, Timiæoara, Arad æi Sibiu æi susœinut de Green Revolution æi bicicletele I’Velo.

Iunie
n	 Lansare unui centru I’Velo la Sibiu, în parteneriat cu Primåria Municipiului Sibiu.

Iulie
n	 Raiffeisen Bank lanseazå ediœia a doua a programului de granturi Raiffeisen Comunitåœi, un 

program de finanœare a proiectelor locale de dimensiuni mici æi medii în comunitåœile în care 
banca îæi desfåæoarå activitatea.

August
n	 Cristian Sporiæ preia funcœia de vicepreæedinte pentru divizia de Corporate Banking a Raiffeisen 

Bank.

Septembrie
n	 Începe programul „Noi Înæine”, organizat de Junior Achievement România æi susœinut de 

Raiffeisen Bank.
n	 Bike Fest ediœia 2012 - evenimentul a avut loc în Bucureæti æi a cuprins un concurs de pentatlon 

pe bicicletå.
n	 Anunœarea proiectelor câætigåtoare la programul de granturi Raiffeisen Comunitåœi.

GRI
2.10
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Reperele anului 2012

Octombrie
n	 Fundaœia “H. Stepic CEE Charity”, fondatå de preæedintele Raiffeisen Bank International, Herbert 

Stepic, sprijinå financiar cu 37.000 de euro Centrul de Recreere (Casa Iris) pentru persoane cu 
dizabilitåœi din Valea Criæului (jud. Covasna). Banii vor fi folosiœi pentru extinderea construcœiilor 
existente, dar æi renovarea æi întreœinerea lor.

n	 Bucharest International Marathon - etiœia a 5-a, a reunit peste 7.000 de alergåtori, de toate 
vârstele.

n	 Primul meu maraton - program organziat de Raiffeisen Bank prin care 11 angajaœi s-au antrenat 
vreme de 4 luni pentru a alerga pentru prima oarå un maraton; 4 au participat la maraton æi 3 
la semi-maraton. 

Noiembrie
n	 VISA – premiu pentru „Voluntarii BaniIQ“.
n	 Gala voluntarilor - eveniment organizat de asociaœia VOLUM, singurul de acest gen din œarå, 

premiazå voluntari, proiecte de voluntariat, coordonatori ai activitåœilor de voluntariat precum 
æi centre de voluntariat.

n	 Gala Green Business Index 2012 ediœia a 3-a, organizat de Asociaœia Green Rrevolution, 
evenimentul a premiat companiile cele mai responsabile faœå de mediu.

Decembrie
n	 European CSR Awards - lansarea primului program pan-european de recunoaætere a 

parteneriatelor de succes între companii æi organizaœii non-profit, susœinut de Raiffeisen Bank.
n	 Consiliul de Supraveghere al Raiffeisen Bank îl nominalizeazå pe Mircea Busuioceanu Chief 

Risk Officer æi pe Bogdan Popa Chief Financial Officer, ca membrii ai directoratului båncii.
n	 The Banker acordå Raiffeisen Bank premiul „Banca anului” pe plan local.

GRI
2.10



Cine suntem



 

9 www.raiffeisen.ro

Cine suntem?

3.1. Profilul organizaœiei

Raiffeisen Bank este o bancå universalå de top pe piaœa româneascå, oferind o gamå completå de 
produse æi servicii de calitate superioarå persoanelor fizice, IMM-urilor æi corporaœiilor mari, prin 
multiple canale de distribuœie: 525 de unitåœi bancare în toatå œara, reœele de ATM æi EPOS, phone-
banking (Raiffeisen Direct), Smart Mobile Banking æi internet banking (Raiffeisen Online).

Raiffeisen Bank România a rezultat prin fuziunea, încheiatå în iunie 2002, a celor douå entitåœi 
deœinute de Grupul Raiffeisen în România: Raiffeisenbank (România), înfiinœatå în 1998 ca subsidiarå 
a Grupului RZB, æi Banca Agricolå Raiffeisen S.A., înfiinœatå în 2001, dupå preluarea båncii de stat 
Banca Agricolå de cåtre grupul austriac. 

Raiffeisen Bank deserveæte aproape 2 milioane de clienœi, din care aproximativ 100.000 IMM-uri. 
Banca deœine diferite unitåœi specializate ca “agenœii de retail” care se adreseazå persoanelor fizice 
æi IMM-urilor. Pe segmentul corporatist, Raiffeisen Bank deserveæte peste 6.800 companii cu o cifrå 
anualå de afaceri ce depåæeæte 5 milioane EUR, entitåœi publice æi instituœii financiare. De asemenea, 
banca are reprezentanœi în 8 centre regionale corporatiste, oferind clienœilor marele avantaj de a 
beneficia de soluœii bancare adaptate cerinœelor acestora în orice zonå a œårii.

De asemenea, Raiffeisen Bank este numårul 1 pe piaœa cardurilor de credit din România æi unul dintre 
jucåtorii de top pe cea a cardurilor de debit, cu circa 1,8 milioane de carduri emise în total.

Subsidiarele Raiffeisen Bank

n			Raiffeisen Asset Management România
n			Raiffeisen Banca pentru Locuinœe
n			Raiffeisen Capital & Investment
n			Raiffeisen Insurance Broker
n			Raiffeisen Leasing 

Cine suntem?
GRI
2.2
2.3
2.5
2.7
2.8
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Cine suntem?

3.2. Organizaœia noastrå în cifre

Principalii indicatori financiari
Situaœii financiare consolidate conform IFRS/IAS GRI

2.8
EC1
EC4

 2012* 2011* Modificare
 EUR ‘000 EUR ‘000 procentualå
 
Contul de profit æi pierdere     
Venit net din dobânzi                   256,771  251,353 2%
Venit net din comisioane                   129,319  146,122 -11%
Profit din tranzacœionare                     51,462  48,869 5%
Cheltuieli administrative                 (271,285) (287,546)  -6%
Profit/ (pierdere) înainte de impozitare                   104,502  119,416 -12%
Profit/(pierdere) dupå impozitare, dar înainte de câætigul net 
     din vânzarea activitåœii întrerupte                     88,991  100,918 -12%
Profitul net al exerciœiului financiar                     88,991              100,918         -12%
Acœiuni ordinare     12,000,000,000  12,000,000,000 0%
Câætiguri pe acœiune (în EUR/acœiune)                     0.0074  0.0084 -12%
Bilanœ    
Credite æi avansuri acordate båncilor 
(incluzând æi plasamente la bånci)                   176,826  163,046 8%
Credite æi avansuri acordate clienœilor                 3,410,497  3,436,358 -1%
Depozite de la bånci                     37,768  295,412 -87%
Credite de la bånci                   694,416  434,629 60%
Depozite de la clienœi               3,834,565  3,969,783 -3%
Capitaluri proprii (inclusiv interese minoritare æi profit)                   646,165  626,205 3%
Total bilanœ               5,424,236  5,619,559 -3%
Informaœii regulatorii    
Active ponderate cu riscul, inclusiv riscul de piaœå N/A N/A 0%
Total fonduri proprii N/A N/A 0%
Total cerinœe fonduri proprii N/A N/A 0%
Rata de acoperire a excedentului N/A N/A 0%
Rata capitalului de bazå (Tier 1), inclusiv riscul de piaœå N/A N/A 0%
Rata fondurilor proprii N/A N/A 0%
Indicatori de performanœå    
Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) înainte de impozitare 16.43% 20.00% -17.9%
Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) dupå impozitare  13.99% 16.91% -17.3%
Rata cost/venit 59.91% 63.20% -5.2%
Rentabilitatea activelor (ROA) înainte de impozitare 1.89% 2.21% -14.4%
Rata risc/câætig 30.61% 19.43% 57.5%
Resurse    
Numår angajaœi  5498 6,682 
Unitåœi bancare 525 543 
   
*Conversie informativå, neauditatå   

 2012**
  RON ths

Valoarea economicå generatå                  1,667,449    
a) Venituri   1,667,449    
Valoarea economica distribuitå 1,517,964)    
b) Costuri Operaœionale   (686,470)    
c) Beneficii æi salarii angajaœi         (522,377)    
d) Plati cåtre acœionari         (240,000)    
e) Plåœi cåtre stat                                       (69,117)    
f ) Investiœii comunicare     
Valoare economicå reinvestitå 149,485    

** Raiffeisen Bank nu a primit sprijin financiar de la guvern.
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Cine suntem?Cine suntem?

3.3. Oamenii noætri

Succesul Raiffeisen Bank este garantat æi de faptul cå instituœia investeæte continuu în managementul 
performanœei æi în dezvoltarea angajaœilor såi. 

Componenœa organizaœiei
La sfâræitul anului 2012, Raiffeisen Bank avea 5.952 angajaœi, faœå de 5.911 în 2011. Media de 
vârstå a angajaœilor era de 36 de ani. 

Tabelele de mai jos prezintå componenœa organizaœiei pe categorii de:

a.  Vârstå æi gen

Vârsta Nr.
<30   1.792  
30-50    3.507  
>50        653  
Gen Nr.

Femei 4.563
Bårbaœi 1.389

b. Structura ierarhicå æi gen

Nr. femei poziœii Board-1 28
Nr. femei poziœii Board-2 104
Nr. femei în alte poziœii manageriale 547

c. Salariul mediu al femeilor, ca % din salariul mediu al bårbaœilor

Funcœie         %
Staff 75%
Middle Management 82%
Top Management 93%

d. Contract de angajare, normå de lucru

Contract pe perioadå 
nedeterminatå

Contract pe perioadå 
determinatå

Normå 
întreagå

Jumåtate de 
normå

5.556 396 5.932 20

e. Numår de angajaœi noi æi numår de angajaœi care au încetat contractul de muncå, dupå gen æi regiune

Gen Angajåri noi % Plecåri %

Bucureæti Femei         77 1,4 317 5,6
Bårbaœi         32 0,6 141 2,5

Reœea Femei       139 2,5 343 6,1
Bårbaœi         34 0,6 141 2,5

 

GRI
2.8
LA1
LA2
LA14
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Politica båncii este de a angaja persoane care provin din comunitåœile locale în care organizaœia îæi 
desfaæoarå activitatea, astfel încât atât compania, cât æi comunitatea så beneficieze de experienœa 
localå. Rareori persoanele angajate provin din arii diferite, aceastå situaœie fiind cauzatå de absenœa 
personalului în piaœa localå. 

f. Numårul plecårilor, în  funcœie de vârstå æi gen

Plecåri ale angajaœilor cu 
vârste curprinse între 

20-29    30-39   40-49   50-59  >60

  368     333    104    108   29

Femei       660
Bårbaœi       282

Angajaœii Raiffeisen Bank care decid så påråseascå organizaœia respectå preavizul specificat de 
Codul Muncii, respectiv de 20 de zile. Pentru cazurile de concedieri, organizaœia oferå un preaviz de 
20 de zile lucråtoare, posibilitatea de relocare în cadrul organizaœiei pe posturile vacante existente, în 
funcœie de pregåtire, æi salarii compensatorii, în funcœie de vechimea în companie.

Compensaœii æi beneficii
La fel ca în anii anteriori, banca oferå angajaœilor pachete de beneficii ce includ: asigurare în caz 
de accidente æi îmbolnåviri (conœine acoperiri pentru o gamå largå de riscuri, inclusiv indemnizaœii 
pentru afecœiuni grave), cotizaœie din partea båncii pentru pensie privatå facultativå, abonament la 
un centru medical privat, acces la o serie de produse de creditare în condiœii preferenœiale (numai 
pentru angajaœii cu normå întreagå), tichete de maså, între 23-25 de zile de concediu (faœå de cele 
21 prevåzute prin lege), telefon de serviciu, maæinå de serviciu pentru funcœiile manageriale, sistem 
de recompensare anualå în urma evaluårii performanœelor, oferte speciale în magazine sau la diferite 
companii æi alte beneficii prevåzute în Contractul Colectiv de Muncå. Aceste beneficii nu depind de 
tipul de contract de munca (perioadå nedeterminatå sau temporar, normå întreagå sau reduså).

Negocierile purtate de sindicatul angajaœilor Raiffeisen Bank se reflectå asupra tuturor angajaœilor, 
chiar dacå ei nu sunt membri de sindicat. Înætiinœårile privind schimbårile operaœionale semnificative 
sunt fåcute cu 4 såptåmâni înainte de data aplicårii lor. 

Valoarea pachetului de beneficii ca % din salariu1

Poziœia        %

Staff 5.6%
Middle Management 2.9%

Top Management 0.9%

Media revenirilor din concediu de maternitate este de 92%, în timp ce restul de 8% aleg så încheie 
relaœia cu banca. Durata medie a concediului de maternitate este de 1 an, în special datoritå legislaœiei 
în vigoare. 

Managementul performanœei
Anual, toœi angajaœii sunt evaluaœi din punct de vedere al performanœei æi al dezvoltårii carierei. 
Raiffeisen Bank îæi remunereazå angajaœii cu cel puœin 70% în plus faœå de salariul minim pe economie.

1) Valoarea a fost calculatå ca æi cost mediu total al beneficiilor / (cost mediu total cu salariul + platå variabilå + 
bonus de performanœå).

GRI
EC3
EC7
LA3
LA15
LA4
LA5
LA12
LA15



 

13 www.raiffeisen.ro

Cine suntem?Cine suntem?

Salariul mediu al angaœilor juniori faœå de salariul minim pe economie

Regiunea % peste salariul minim

Bucureæti 103%

Teritoriu 76%

Formare profesionalå
Pe lângå beneficiile financiare, angajaœii Raiffeisen Bank au acces la cursuri de instruire, la consultanœå 
pentru managementul carierei dar, mai ales, pot beneficia de experienœa æi cunoætinœele acumulate de 
organizaœie de-a lungul a zeci de ani de activitate financiar-bancarå, la nivelul întregului grup. În anul 
2012, numårul mediu de ore de instruire pentru fiecare angajat, în funcœie de categoria acestuia, a 
fost:

Poziœia Numår mediu de ore de instruire/ 
angajat - femei

Numår mediu de ore 
de instruire/ angajat - 
bårbaœi

Board - 1 50,5 33,6
Board - 2 36,9 56,9
Board - 3 38,2 42,2
Staff 20,6 22,36

 
În 2012 am acordat o atenœie deosebitå nu doar programelor de instruire adresate angajaœilor 
în general, ci æi celor destinate continuårii sau încheierii carierei. Începând din luna iunie 2012,        
printr-un parteneriat cu Institutul Bancar Român, 38 de persoane au participat la diferite cursuri, la 
alegere. Cursurile au durat în medie 6 zile. Pentru a îmbunåtåœi oportunitåœile de continuare a carierei 
oferim de asemenea angajaœilor noætri cursuri pentru certificåri profesionale. În 2012, 1 100 persoane 
au participat la peste 170 de tipuri de cursuri æi certificåri, oferite de furnizori externi. În aceeaæi 
categorie am oferit cursuri din portofoliul intern de cursuri æi ateliere în peste 50 de programe de 
instruire æi 920 de sesiuni de training. 

În fiecare an ne stråduim så oferim angajaœilor noætri cele mai noi metode æi practici de instruire, pentru 
a råspunde cât mai bine nevoilor æi aæteptårilor lor.  

Sånåtate æi siguranœå la locul de muncå
Îmbunåtåœirea condiœiilor de muncå æi asigurarea locurilor de muncå sigure æi sånåtoase reprezintå 
o preocupare constantå a båncii. De aceea, acordåm o atenœie specialå informårii, orientårii æi 
promovårii unui mediu de muncå sånåtos, care så asigure calitatea vieœii la locul de muncå. Subiectele 
de sånåtate æi siguranœå la locul de muncå sunt acoperite în Contractul Colectiv de Muncå.

Numår de zile de concediu medical, pe genuri:

Femei Bårbaœi

Nr. de zile de concediu medical 27.060 2) 2.720

Nr. de zile de concediu medical din accidente de 
muncå 

186

 În 2012 nu au existat cazuri de boli profesionale sau decese din accidente de muncå.

 
2)  În mare parte datoritå concediului medical de naætere æi låuzie æi faptului cå femeile reprezintå 77% din numårul 
total de angajaœi.

GRI
EC5
LA7
LA9
LA10
LA11
LA12
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Programul Raiffeiseen Trainee 

Prin programul Raiffeisen Trainee ne dorim så formåm tineri profesioniæti în domeniul financiar - bancar 
æi så îi påstråm pe cei mai buni dintre ei în organizaœie. 

Proiectul a început în 2003, moment în care piaœa forœei de muncå oferea relativ puœine cunoætinœe 
æi abilitåœi pentru domeniul financiar-bancar. Proiectul œinteæte de asemenea så creeze o punte între 
cunoætinœele teoretice acumulate în timpul cursurilor universitare æi piaœa realå. De-a lungul timpului, 
deæi piaœa forœei de muncå s-a schimbat în bine, programul a continuat så se dovedeascå util în 
pregåtirea de specialiæti æi în consolidarea unei legåturi puternice cu tinerii absolvenœi. 

Raiffeisen Trainee obiective 2012:

•	 så	identifice	potenœialul	de	creætere	al	tinerilor	æi	så	ofere	cadrul	propice	pentru	dezvoltare;	
•	 så	dezvolte	cunoætinœe	æi	abilitåœi	specifice	sectorului	bancar;
•	 så	consolidåm	imaginea	noastrå	ca	angajator	care	investeæte	în	tinerii	cu	potenœial;
•	 så	pregåteascå	viitori	profesioniæti	care	îæi	continuå	cariera	în	Raiffeisen	Bank.

Am oferit un numår de 15 locuri, pentru care candidaœii au trecut printr-un proces amånunœit de 
selecœie. Din 400 - 500 de aplicanœi 70 au intrat în faza finalå de evaluare, iar 14 au fost selectaœi 
pentru a lucra în bancå din noiembrie 2011 pânå în iulie 2012. Au trecut prin divizii ca Trezorerie, 
Corporaœii, Risc, Retail, Operaœiuni & IT, Preæedinte. 

Practicå

În 2012 am avut 553 de studenœi în practicå, 293 în agenœii iar restul în centralå. Începând din acest 
an am observat un interes crescut din partea universitåœilor æi a organizaœiilor studenœeæti faœå de 
programele de practicå æi o dorinœå crescutå de a alinia curricula universitarå cu activitatea realå de 
lucru într-o organizaœie. În acest moment cooperåm cu organizaœii studenœeæti pentru recomandarea æi 
selectarea studenœilor care sunt primiœi în practicå, iar o parte din aceste parteneriate au fost integrate 
în programe POSDRU. 



Acœionåm responsabil
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4. Acœionåm responsabil

4.1. Despre acest raport

Analiza activitåœii Raiffeisen Bank în domeniul responsabilitåœii corporative a fost realizatå utilizând 
douå standarde internaœionale: metodologia London Benchmarking Group (LBG)3) æi standardul de 
raportare Global Reporting Initiative (GRI)4), model devenit deja tradiœional pentru Raiffeisen Bank. 
Astfel, cu ajutorul celor douå modele de raportare am evaluat atât implicarea companiei în comunitate, 
cât æi modul responsabil de a face afaceri.  

London Benchmarking Group - evaluarea investiœiilor în programe comunitare

Sistemul de måsurare LBG este folosit de companiile din întreaga lume pentru a evalua æi raporta 
valoarea æi rezultatele investiœiilor în comunitate. Acest model teoretic analizeazå investiœiile comunitare 
din punctul de vedere al motivaœiilor care le stau la bazå (caritabile, comerciale sau strategice), al 
tipurilor de resurse investite (bani, timp, în naturå) æi al cauzelor susœinute. De asemenea, modelul LBG 
ia în calcul rezultatele æi impactul realizate în urma investiœiei companiei în acest tip de programe, 
pe care le împarte în beneficii pentru comunitate æi beneficii pentru companie. Principalele zone în 
care sunt monitorizate schimbåri datorate proiectelor comunitare sunt: beneficiari finali æi comunitate, 
organizaœia partenerå, mediu æi companie. Schimbårile generate în aceste arii sunt evaluate æi în 
funcœie de profunzimea schimbårii, pentru a putea estima durabilitatea intervenœiilor.

Global Reporting Initiative -  evaluarea guvernanœei corporative æi a comportamentului economic æi social

Sistemul de raportare GRI este menit så foloseascå drept cadru standardizat de raportare privind 
performanœa economicå, de mediu æi socialå a unei organizaœii æi a devenit o practicå obiænuitå în 
rândul companiilor din întreaga lume, în ultimii ani. 

În alcåtuirea acestui raport a fost utilizat ghidul de evaluare aferent nivelului C. Anexa 1 prezintå 
indexul parametrilor raportaœi conform standardelor GRI, pentru nivelul autodeclarat C, fårå aviz 
extern æi comparativ pentru perioada 2010 - 2012. Informaœiile din acest raport au fost colectate 
pentru perioada 1 ianuarie 2012 - 31 decembrie 2012 æi îæi propun så ofere un ordin de mårime 
privind nivelul actual de transparenœå æi sustenabilitate al organizaœiei, aæa cum este aceasta evaluatå 
de modelul GRI. Ultimul raport a fost pentru perioada 1 ian. - 31 dec. 2011, urmând un ciclu anual 
de raportare.

Acest raport nu cuprinde date privind subsidiarele Raiffeisen Bank în România æi nici date cu privire la 
compania mamå. Parametrii asupra cårora am raportat au fost determinaœi în 2009 printr-o analizå 
de materialitate realizatå cu un consultant extern. Din 2010 (data primului raport) æi pâna acum 
am îmbunåtåœit în fiecare an nivelul de raportare, astfel încât sa îmbunåtåœim calitatea datelor pe 
parametrii raportaœi în primul an, dar æi så introducem parametri noi. Aceastå curbå de creætere este 
vizibilå din indexul publicat în Anexa 1. Dacå în 2010 am raportat integral pe 44 de parametri æi 
parœial pe 5 parametri din 87 de parametri determinaœi ca materiali æi aplicabili, în 2012 am raportat 
integral pe 72 de parametri æi parœial pe 6 parametri dintr-un total de 94 de parametri (în 2011 s-a 
modificat numårul de parametri GRI pentru sectorul de instituœii financiare). Faœå de raportul pentru 
anul 2011 au apårut modificåri la mai mulœi parametri. Tabelul de mai jos reprezintå lista acestor 
parametri æi motivul pentru care au apårut aceste modificåri. De asemenea în Anexa 1 poate fi våzutå 
lista completå a parametrilor cu evoluœia pe 3 ani. Nu au existat alte schimbåri semnificative faœå de 
raportarea anterioarå, cu privire la scopul, limitele sau metodele de colectare a datelor pentru acest 
raport.  

GRI
3.1
3.2
3.3
3.5
3.6
3.7

3) http://lbg-romania.ro/content/
4)  http://www.globalreporting.org/Home
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Nr. indicator 2011 2012 Explicaœie

3.8. Neraportat Nu se aplicå Determinat ca nematerial, întrucât nu 
raportåm pentru subsidiare.

3.10. Nu se aplicå Integral Întrucât au apårut modificåri acest 
parametru a devenit aplicabil.

EC2 Nu se aplicå Parœial Determinat ca material ca urmare a 
extinderii portofoliului de produse æi a 
creårii unei politici de risc de mediu æi social 
care så preîntâmpine aceste riscuri.

LA14 Neraportat Integral În 2010 acest parametru a fost raportat 
integral, la fel ca æi anul acesta. Datele au 
lipsit în 2011 ca urmare a unei inadvertenœe 
în lanœul de raportare.

PR 2 Integral Nu se aplicå Acest parametru nu este material pentru 
natura activitåœii båncii. A fost indicat eronat 
în raportul pentru anul 2011.

PR 3 Neraportat Integral În 2010 acest parametru a fost raportat 
integral, la fel ca æi anul acesta. Datele au 
lipsit în 2011 ca urmare a unei inadvertenœe 
în lanœul de raportare.

4.2. Guvernanœa corporativå	

Raiffeisen Bank îæi desfåæoarå activitatea pe baza legislaœiei în vigoare în România5), a actului 
constitutiv æi a reglementårilor sale interne. De asemenea, activitatea bancilor este reglementatå æi 
supravegheatå de Banca Naœionalå a României. 

Structura de guvernanœå se compune din Adunarea Generalå a Acœionarilor, Consiliul de Supraveghere 
æi Directorat. 

Consiliul de Supraveghere
7 membri

Adunarea Generalå a Acœionarilor 
Raiffeisen SEE Region Holding GmbH 

99,49% æi acœionari individuali - 0,51% 
(aprox. 17.000)

Comitetul de Audit
3 membri

Comitetul de Investiœii
10 membri

Comitetul Central de Management al 
Portofoliului de Iniœiative æi Proiecte

5 membri
Comitetul de Management al 

Schimbårilor
8 membri

Comitetul de Credite PF
6 membri cu drept de vot æi 3 fårå 

drept de vot

Comitetul pentru Active æi Pasive
12 membri  cu drept de vot æi 6 

fårå drept de vot

Consiliul de Securitate
3 membri

Comitetul Executiv de Credite
2 membri

Comitetul de Norme æi Proceduri
4 membri

Comitetul de Remunerare
3 membri

Comitetul de Administrare a 
Riscurilor Semnificative
aproximativ 15 membri

Comitetul de Credite
æi Competenœe de Aprobare

Directoratul
7 membri

GRI
2.3
2.6
2.9
3.10
4.1

5)  Pentru informaœii suplimentare pot fi consultate Legea 31/1990 (legea societåœilor comerciale), OUG 99/2006 
(supranumitå æi legea bancarå), precum æi reglementårile BNR disponibile pe http://www.bnro.ro/Legislatie-2984.aspx
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Responsabilitåœi
Adunarea	General`	a	Ac]ionarilor	 (AGA) constituie autoritatea supremå a Båncii. Aceasta este 
compuså din acœionarul majoritar - Raiffeisen SEE Region Holding GmbH, cu 99,49% din acœiuni æi 
acœionarii minoritari, în numår de aproximativ 17.000, care deœin 0,51% din acœiuni. Activitatea AGA 
este reglementatå de legislaœia în vigoare æi de actul constitutiv al Båncii. AGA poate fi ordinarå sau 
extraordinarå, se întruneæte cel puœin o datå pe an æi are urmåtoarele competenœe:

•	 Så	 discute,	 så	 aprobe	 sau	 så	 modifice	 situaœiile	 financiare	 anuale	 ale	 Båncii,	 dupå	 analiza	
raportului Directoratului æi al Consiliului de Supraveghere, precum æi a raportului æi a opiniei 
auditorului financiar æi så stabileascå dividendele, dacå este cazul;

•	 Så	aleagå	membrii	Consiliului	de	Supraveghere	æi	auditorul	financiar;
•	 Så	 revoce	 membrii	 Consiliului	 de	 Supraveghere	 æi	 auditorul	 financiar	 oricând	 va	 considera	

necesar;
•	 Så	stabileascå	remuneraœia	membrilor	Consiliului	de	Supraveghere,	precum	æi	principiile	æi	limitele	

generale cu privire la remuneraœia suplimentarå a membrilor Consiliului de Supraveghere, precum 
æi principiile æi limitele generale cu privire la remuneraœia membrilor directoratului.

•	 Så	 se	 pronunœe	 asupra	 gestiunii	 membrilor	 Directoratului,	 så	 îi	 descarce	 de	 gestiune	 æi	 så	 îi	
acœioneze în justiœie, dacå considerå necesar;

•	 Så	stabileascå	bugetul	de	venituri	æi	cheltuieli	æi	planul	de	afaceri	pentru	urmåtorul	an	fiscal.

Consiliul	 de	 Supraveghere	 (CS) exercitå un control permanent asupra conducerii Båncii, iar 
activitatea sa este reglementatå de legislaœia în vigoare æi de actul constitutiv al Bånci. Conform actului 
constitutiv al Båncii, CS este format din 7 membri, dintre care unul independent. Aceætia sunt numiœi de 
AGA, aprobaœi de BNR æi au mandate de 4 ani. CS se întruneæte cel puœin o datå la 3 luni.

Membrii CS

Nume Poziœie Data de începere a 
mandatului curent

Herbert Stepic Preæedinte CS æi Managing Board RBI       2011

Martin Grüll Membru æi Managing Board RBI       2011

Råzvan Munteanu Membru æi Managing Director RBI       2011

Ileana Anca Ioan Membru independent       2009

Karl Sevelda Membru æi Managing Board RBI       2011

Peter Novak Membru æi Managing Director RBI       2012

Klemens Josef Breuer Membru æi Managing Board RBI       2012

Sarcinile æi competenœele Consiliului de Supraveghere sunt:

•	 Stabilirea	numårului	exact	de	membri	ai	Directoratului,	precum	æi	a	competenœelor	acestora;
•	 Numirea	æi	revocarea	membrilor	Directoratului;
•	 Verificarea	 conformitåœii	 cu	 legea,	 cu	 actul	 constitutiv	 æi	 cu	 hotårârile	 adunårii	 generale,	 a	

operaœiunilor de conducere a Båncii;
•	 Prezentarea,	 cel	 puœin	 o	 datå	 pe	 an,	 cåtre	 AGA,	 a	 unui	 raport	 cu	 privire	 la	 activitatea	 de	

supraveghere desfåæuratå;
•	 Convocarea	adunårii	generale	a	acœionarilor	în	situaœii	excepœionale,	când	interesul	Båncii	o	cere;
•	  Înfiinœarea de comitete consultative prevåzute de lege, dar nu numai, în vederea desfåæurårii 

activitåœilor Båncii. Comitetele vor fi alcåtuite din membrii CS. 
•	 Adoptarea	 æi	 revizuirea	 periodicå	 a	 principiilor	 generale	 ale	 politicii	 de	 remunerare,	 precum	

æi implementarea acesteia. Supravegherea directå a  remunerårii coordonatorilor funcœiilor de 
administrare a riscurilor æi de conformitate.

GRI
2.9
4.1
4.3
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Directoratul	
Directoratul are deplinå competenœå cu privire la conducerea Båncii. Activitatea sa este reglementatå 
de legislaœia în vigoare æi de actul constitutiv al Båncii. Potrivit acestuia, Directoratul trebuie så fie 
format din minim 3 membri æi maximum 7, numårul exact fiind stabilit de CS. Mandatul membrilor 
directoratului este de 4 ani. 

Structura Directoratului

Nume Funcœie Data de începere 
a mandatului curent

Steven Cornelis van Groningen Preæedinte & CEO - Divizia Preæedinte       2011
James Daniel Stewart, Jr. Vicepreæedinte Divizia Trezorerie æi Pieœe 

de Capital
      2011

Carl C. H. Rossey Vicepreæedinte Divizia Operaœiuni æi IT       2011
Vladimir Nikolov Kalinov Vicepreæedinte Divizia Retail       2011
Cristian Marius Sporiæ Vicepreæedinte Divizia Corporaœii       2012
Bogdan Popa Vicepreæedinte Financiar       2012
Mircea Busuioceanu Vicepreæedinte Risc       2012

Pentru a asigura o bunå guvernare, Directoratul a delegat diferite sarcini unui numår de 12 comitete 
consultative, aæa cum apar ele în diagrama de mai sus (pag. 17), care prezintå structura de guvernare 
a Raiffeisen Bank. În plus faœå de cele 12 comitete, fiecare membru al Directoratului are subordonatå 
câte o divizie, reprezentând o ramurå a activitåœii bancare. Aceastå structurå este vizibilå în 
organigrama de mai jos. 

GRI
2.3
2.9
4.1
4.2

Structura Raiffeisen Bank la 31 martie 2013


































































































 




 








 




























 

20 www.raiffeisen.ro

Acœionåm responsabil

Dialogul cu acœionarii æi cu grupurile cointeresate

Relaœia cu acœionarii este påstratå prin întrunirea AGA. Aceætia sunt informaœi, conform legislaœiei 
în vigoare, prin anunœ public într-un ziar bucureætean de largå circulaœie. De asemenea acœionarii 
pot adresa întrebåri pe adresa de mail a Båncii. Acœionarul principal este direct reprezentat în CS 
prin 5 membri, ca atare poate adresa Directoratului trimestrial sau mai des orice fel de opinii sau 
recomandåri. 

Grupurile cointeresate au fost cartografiate astfel: angajaœi (reprezentaœi individual æi de sindicat), 
clienœi (individual dar æi reprezentaœi prin APC România æi ANPC), comunitåœile în care ne desfåæuråm 
activitatea æi membrii lor (indivizi sau organizaœii), comunitatea de afaceri (reprezentatå prin diferite 
asociaœii), instituœii publice æi de stat, furnizori æi parteneri de afaceri. Criteriile dupå care au fost alese 
au fost tipul æi amploarea impactului asupra companiei.

Dialog cu grupurile cointeresate prin activitåœi de afaceri publice
Fiind un reprezentant al mediului de afaceri, unul dintre obiectivele noastre este så îmbunåtåœim atât 
sectorul privat, cât æi pe cel public. Astfel, banca se implicå în måsurile de reformå æi de modernizare a 
statului æi participå activ în procesul de reglementare, mai ales atunci când acesta constituie o piedicå 
în dezvoltarea sectorului privat sau a creæterii economice. 

Implicarea noastrå ia diferite forme - declaraœii publice, documente de poziœie faœå de politicile publice 
sau participåri în procesul de consultare publicå cu autoritåœile, æi se manifestå atât individual, cât æi 
colectiv -  prin intermediul asociaœiilor profesionale æi de afaceri. 

Raiffeisen Bank menœine astfel un dialog permanent cu autoritåœile æi cu organismele profesionale æi de 
afaceri în care activeazå æi considerå cå aceste parteneriate sunt esenœiale pentru a gåsi împreunå  
soluœii adecvate la problemele comune.

Participare la dezbateri publice sau la dezvoltare de politici publice sau advocacy

Participarea la dezbaterile publice, la dezvoltarea de politici publice sau în activitåœile de advocacy 
reprezintå un alt mijloc important æi esenœial pentru companie de a maximiza valoarea adåugatå 
pentru grupurile co-interesate. Implicare amplå în procesul transparent al elaborårii, implementårii sau 
evaluårii politicilor se manifestå ca expresie a angajamentului Raiffeisen Bank faœå de mecanismele 
æi principiile bunei guvernanœe corporative. De altfel, orice activitate întreprinså de companie în 
sfera publicå se desfåæoarå astfel încât så respecte principiile etice æi så cultive relaœii bazate pe 
transparenœå, integritate æi onestitate.  

Activitåœile de afaceri publice se fundamenteazå pe existenœa unui dialog real æi eficient între stat, pe 
de o parte, æi mediul economic, de partea cealaltå, în vederea  identificarii problemelor cu care se 
confruntå mediul de afaceri, a pârghiilor prin care statul poate ajuta la soluœionarea acestor probleme 
æi a construirii unor politici benefice tuturor pårœilor: stat, angajatori, angajaœi. Ca reprezentant al 
comunitåœii de afaceri, Raiffeisen Bank promoveazå dialogul permanent cu autoritåœile publice æi 
considerå cå doar printr-o astfel de colaborare între sectoarele public æi privat se pot gåsi soluœii 
adecvate la problemele comune.

Compania noastrå are la dispoziœie diverse modalitåœi de implicare in procesul participativ – declaraœii 
publice, documente de poziœie faœå de politicile publice, participare în procesul de consultare publicå 
sau la diverse evenimente publice. Acestea se pot manifesta atât individual, prin acœiuni ale membrilor 
Directoratului Raiffeisen Bank,  cât æi colectiv, prin intermediul asociaœiilor profesionale æi de afaceri în 
care compania este membrå. 

GRI
4.4
4.14
4.15
SO5
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Subiectele abordate în anul 2012 în diverse intervenœii în sfera publicå:

Subiect Parteneri Status 2011 Status 2012

Dialog cu autoritåœile privind 
reforma sectorului public

CIS
Consiliul Naœional pentru 
Competitivitate (CoNaCo)

În curs de 
desfåæurare

În curs de 
desfåæurare

Eficienœa managementului instituœiilor 
publice (document de poziœie)
Funcœionarea administraœiei publice: 
motor de creætere economicå

CIS  
-

Finalizat

Contribuœie în redactarea Strategiei 
Naœionale pentru Competitivitate

CoNaCo În curs de 
desfåæurare

Activitate 
suspendatå din 
martie 2012 
prin desfiinœarea 
CoNaCo

Måsuri de creætere a competitivitåœii 
economiei

CIS, AmCham, Institutul 
Aspen -

În curs de 
desfåæurare

Prioritåœi pe termen scurt æi 
lung pentru creætere economicå 
sustenabilå

Pact pentru economie

CIS
- 

În curs de 
desfåæurare

Teme de pe agenda Uniunii 
Europene – Uniunea bancara, 
taxarea sectorului financiar, 

ARB În curs de 
desfåæurare

În curs de 
desfåæurare

Ordinului Autoritåœii Naœionale 
pentru Protecœia Consumatorilor 
privind måsuri de informare a 
consumatorilor de cåtre societåœile 
financiare bancare æi nebancare

ARB 
Autoritatea Naœionalå 
pentru Protecœia 
Consumatorului (ANPC)

Amendare Implementare & 
Amendare

Contribuœie în redactarea Strategiei 
Naœionale pentru Educaœie 
Financiarå

ANPC
Asociaœia pentru Protecœia 
Consumatorilor din 
România (APC-România)

În curs de 
desfåæurare

În curs de 
desfåæurare

Câteva dintre aceste asociaœii în care Raiffeisen Bank este un membru activ sunt: Consiliul Investitorilor 
Stråini (CIS), Camera de Comerœ Americanå în Romania (AmCham), Asociaœia Românå a Båncilor 
(ARB), Institutul Aspen România, Camere de Comerœ Bilaterale etc. În cadrul acestora, Raiffeisen Bank 
este reprezentatå la nivelul comisiilor tehnice de specialitate, precum æi în forurile de conducere. De 
exemplu, Steven van Groningen, Preæedinte&CEO al Raiffeisen Bank, este Preæedinte al CIS (al doilea 
mandat consecutiv), membru fondator æi membru al Consiliului Institutului Aspen, membru al Colegiului 
Consultativ al Consiliului Concurenœei (în calitate de Preæedinte CIS), Vicepreæedinte al ARB  (pânå în 
martie 2012). De asemenea, James Daniel Stewart Jr, Vicepreæedinte al Raiffeisen Bank, este membru 
al consiliului Director al AmCham. 

GRI
4.14
SO5



 

22 www.raiffeisen.ro

Acœionåm responsabil

Prin intermediul acestor canale, Raiffeisen Bank colaboreazå cu autoritåœile naœionale, cu alœi reprezentanœi 
ai comunitåœii de afaceri æi cu cei ai societåœii civile, în vederea elaborårii de politici publice care så 
sprijine obiectivele sale de afaceri. Mai mult, aceste demersuri au, pe termen lung, rolul de a contribui la 
dezvoltarea social-economicå a României: crearea unei economii competitive, a unui mediu de afaceri 
atractiv, precum æi a unui sector public modern, capabil så råspundå nevoilor cetåœenilor. 

Din aceste considerente, subiectele abordate în activitåœile de afaceri publice nu se limiteazå doar la 
temele specifice industriei financiar-bancare, ci le ating æi pe cele care au impact direct sau indirect 
asupra comunitåœii de afaceri, în ansamblu. Astfel de teme au constituit subiectul intervenœiilor avute 
în cadrul dialogului cu factorii de decizie, al participåri la conferinœe/mese rotunde/dezbateri sau 
interviuri acordate instituœiilor de preså naœionale æi stråine.  

Raiffeisen Bank nu susœine financiar organizaœii politice 

Dialog cu clienœii
Raiffeisen Bank monitorizeazå în mod constant evoluœia relaœiei cu clienœii æi felul în care aceætia o 
percep. Tabelul de mai jos reprezintå sumarul chestionarelor realizate în anul 2012 æi rezultatele 
acestora. 

Nr. Nume sondaj Segment 
de clienœi

Indicator Rezultate 2012

1 Satisfacœie æi 
loialitate

Persoane 
fizice

1/an Satisfacœie generalå 
faœå de bancå

 Nu a existat în 2012

2 Satisfacœie æi 
loialitate

IMMuri 1/an Satisfacœie generalå 
faœå de bancå

85% (PFA), 77% (IMM 
Micro), 74% (Small) 
extrem de satisfåcuœi

3 Apel de a doua 
zi

Persoane 
fizice, 
IMM, 
Corporaœii 

4/an Satisfacœie generalå 
faœå de serviciile 
oferite

 60% (Mass & Premium), 
60% (IMM), 87% 
(Corporate) 
extrem de satisfåcuœi

4 Apel de a doua 
såptåmânå

Persoane 
fizice

4/an Satisfacœie faœå 
de managementul 
reclamaœiilor

41% 
extrem de satisfåcuœi

5 Scor net de 
recomandare

Persoane 
fizice

4/an Intenœia de a 
recomanda marca, 
serviciile sau 
produsele   

48% (marcå), 63% 
(servicii), 59% (Produse) 
9 sau 10 pe o scarå 
de la 0 la 10 unde 
0 înseamnå “nu aæ 
recomanda deloc” iar 10 
înseamnå “cu siguranœå 
aæ recomanda”

Produse
Toate produsele båncii au o documentaœie specificå. Aceasta este redactatå în conformitate cu legislaœia 
în vigoare æi cu reglementårile ANPC. Tabelul de mai jos reprezintå numårul æi situaœia reclamaœiilor 
adresate ANPC. De asemenea în anul 2012 am avut 1 reclamaœie de la ANSPDCP (Agenœia Naœionalå 
pentru Supraveghera æi Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal) care s-a finalizat fårå sancœiuni, fiind 
respinså ca neîntemeiatå. 

GRI
4.14
SO6
PR3
PR4
PR5
PR7 
PR8
PR9
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Reclamaœii æi sancœiuni 2012

Reclamaœii ANPC 304

avertisment amenzi sumå total amenzi

Sancœiuni reclamaœii 20 7 13 38.000 RON

Controale tematice ANPC 2

avertisment amenzi sumå total amenzi

Sancœiuni, controale tematice 3 1 2 10.500 RON

Dialog cu angajaœii
În fiecare an Direcœia Resurse Umane deruleazå un chestionar privind satisfacœia angajaœilor æi un 
chestionar care evalueazå nivelul de implicare a angajaœilor. Sumarul rezultatelor pentru anul 2012 
este prezentat mai jos. 

•	 În	Raiffeisen	Bank	scorul	pentru	nivelul	de	implicare	al	angajaœilor	în	2012	este	în	zona	neutrå	
(mediu) æi este egal cu media scorului pentru båncile din ECE în 2012. Pentru calcularea acestui 
scor au fost luaœi în calcul trei parametri: så spui (spun lucruri pozitive despre locul lor de muncå), 
så råmâi (doresc så råmânå parte din companie) æi så te stråduieæti (depun un efort în plus pentru 
succesul companiei).

•	 68%	dintre	angajaœi	se	våd	continuându-æi	cariera	în	companie	în	urmåtorul	an,	iar	51%	dintre	
ei se våd continuându-æi cariera în companie æi pentru urmåtorii trei ani; procentele sunt foarte 
asemånåtoare cu cele din 2011.

•	 La	întrebarea	„În	general	cât	de	satisfåcuœi	sunteœi	cu	locul	dvs	de	muncå?”	angajaœii	au	råspuns	
urmåtoarele:

60%
23%

11%

6%

Satisfied employees Positive hesitants Negative hesitants Dissatisfied employees

GRI
4.4
4.14
PR4
PR7
PR8
PR9
        

Angajaœi satisfåcuœi Ezitå pozitiv Ezitå negativ Angajaœi nesatisfåcuœi

11%

6%

23%
60%
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•	 La	 întrebarea	“Cum	aœi	poziœiona	actualul	 loc	de	muncå	 faœå	de	alte	 locuri	de	muncå	unde	aœi	
putea lucra?” angajaœii au råspuns: GRI

4.4
4.14        

Deasupra celorlalœi Oarecum deasupra celorlalœi Sub ceilalœiOarecum sub ceilalœi

39%

38%

16%

7%

Above others Somewhat above others Somewhat below others Below others
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2%

1%
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10%

12%

10%

14%

14%

1%

2%
14%

15%

3%

2%

Sunt dispus så îmi dezvolt noi abilitåœi æi så îmi cresc 
nivelul de expertizå pentru a fi promovat 

Angajaœii sunt responsabili pentru rezultatele lor.

Se insistå asupra unor proceduri corecte. 

Sunt dispus så îmi asum mai multe responsabilitåœi 
pentru a fi promovat. 

Organizaœia noastrå a reacœionat la timp pentru a face 
faœå provocårilor mediului economic în schimbare.

Managerul meu urmåreæte standarde înalte de 
performanœå în echipa sa. 

Colegii mei urmeazå procesele de lucru.

În general organizaœia noastrå are o reputaœie bunå. 

Cred cå compania noastrå va depåæi cu succes 
provocårile situaœiei economice globale. 

Sunt dispus så îmi asum un nivel mai mare de stres 
pentru a fi promovat. 
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Comunicarea internå este responsabilitatea Direcœiei Comunicare æi Relaœii Publice, care administreazå 
æi principalele canale de comunicare. Acestea sunt: email, intranet æi revista internå Staff Only. De 
asemenea existå mai multe adrese de email, disponibile pentru a colecta idei de la angajaœi sau pentru 
comunicare pe anumite teme specifice. 

Dialog cu ONG- urile
Raiffeisen Bank investeæte într-o dezvoltare comunitarå sustenabilå. Din acest motiv, pe lângå 
contribuœia financiarå în diferite proiecte comunitare, am creat un grup al partenerilor ONG cårora 
le oferim anual instruire privind managementrul proiectelor æi raportarea rezultatelor. De asemenea 
ne propunem ca relaœia cu fiecare organizaœie partenerå så fie una în care så schimbåm exemple de 
bunå practicå æi de abilitåœi, astfel încât câætigul så fie æi unul la nivel de dezvoltare a competenœelor 
de management de proiect æi de strângere de fonduri ale partenerului comunitar. Aceste subiecte sunt 
adresate prin cel puœin o întâlnire anualå cu partenerii, un chestionar anual de evaluare care include 
æi întrebåri privind natura relaœiei cu banca æi felul în care ar dori ca aceasta så evolueze. 

Conformitate
Respectarea cadrului legal precum æi a reglementårilor în vigoare în domeniul nostru de activitate 
reprezintå o condiœie obligatorie pentru a putea fi un jucåtor respectat pe piaœå. Mai mult, angajamentul 
companiei noastre este nu numai de a asigura conformitatea legalå, ci æi de a demonstra un 
comportament etic în operaœiunile noastre zilnice. Avem astfel, de mai mulœi ani, un Cod de Conduitå 
ce abordeazå corespunzåtor conformitatea æi etica æi care este inclus în toate contractele cu furnizorii. 
Consideråm de asemenea cå este responsabilitatea noastrå så investim în comunitatea localå æi prin 
furnizorii pe care îi alegem. Astfel, 83,46% sunt furnizori de pe piaœa localå.

Indicator
 

2012

Numårul total de acœiuni juridice pentru un comportament anti-concurenœial, antitrust, æi 
practicile de monopol æi rezultatele lor

0

Valoarea monetarå a amenzilor importante æi numårul total al sancœiunilor non-monetare 
pentru neconcordanœå cu legile æi reglementårile

0

Numårul total de incidente de neconformitate cu reglementårile æi codurile voluntare, cu 
privire la produse æi servicii de informare æi etichetare, în funcœie de rezultate

0

Numårul total de incidente de neconformitate cu reglementårile æi codurile voluntare, cu 
privire la comunicarea de marketing, inclusiv publicitatea, promovarea æi sponsorizarea în 
funcœie de tipul de rezultate

0

Numårul total de reclamaœii întemeiate cu privire la încålcarea drepturilor clientului cu 
privire la caracterul confidenœial al informaœiilor sau pierderilor de date despre clienœi

0

Valoarea monetarå a amenzilor importante pentru ne-conformitate cu legile æi 
reglementårile privind furnizarea æi utilizarea produselor æi serviciilor

0

Valoarea monetarå a amenzilor semnificative æi numårul total al sancœiunilor nonmonetare 
pentru nerespectarea legislaœiei de mediu

0

Acœiuni anti-corupœie
Prin departamentele specializate, Raiffeisen Bank asigurå monitorizarea respectårii reglementårilor 
legale æi pe a celor interne privind prevenirea æi combaterea corupœiei æi fraudei, a spålårii banilor æi 
finanœårii terorismului, a manipulårii pieœei. 
  
 

GRI
4.4
4.14
SO2
SO3
SO4
SO7
SO8        
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Tabelul de mai jos sumarizeazå rezultatele organizaœiei în termeni de conformitate, aæa cum sunt 
aceætia specificaœi de standardul GRI. 

Indicator 2012

Procentul æi numårul total al agenœiilor investigate pentru riscuri legate de corupœie 0

Procentul angajaœilor instruiœi cu privire la politicile æi procedurile de anticorupœie ale 
båncii 100%

Acœiuni întreprinse ca urmare a incidentelor de corupœie 06 )

Respectarea drepturilor omului
Organizaœia nu se confruntå cu riscuri de muncå forœatå sau de exploatare a minorilor, respectând 
Codul Muncii. Pe lângå respectarea legislaœiei în vigoare privind drepturile omului, Raiffeisen Bank îæi 
instruieæte angajaœii asupra acestor aspecte, în 2012 înregistrându-se un numår de 1.354 de ore de 
training pe aceastå temå, care se aplicå unui procent de 100% din totalul angajaœilor. 

Raiffesien Bank nu s-a confruntat cu niciun caz de încålcare a drepturilor omului ce implicå acœiuni de 
discriminare. În privinœa furnizorilor, Codul de Conduitå prevede parametri de respectare a drepturilor 
omului æi este parte integrantå a contractelor de preståri servicii.

Protecœia mediului 
Raiffeisen Bank æi-a asumat un mod responsabil de a face afaceri, motiv pentru care acordå constant 
o atenœie sporitå reducerii impactului pe care îl genereazå asupra mediului în care activeazå. Au fost 
astfel dezvoltate o serie de politici privind responsabilitatea faœå de mediu iar acœiunile s-au concentrat 
pe optimizarea consumului de resurse: energie, hârtie, apå, combustibil. În 2012, printr-un proiect 
de eficientizare a proceselor de lucru, am reuæit så reducem cantitatea de hârtie folositå în procesul 
de analizå a dosarelor de creditare de la la 1.000.000 de pagini pe lunå în procesul de analizå 
a creditului la 0 pagini pe lunå în acest moment. O altå iniœiativå în acest sens a fost eliminarea 
completårii contractelor pe hârtie în call center, reducând astfel aproape cu 100% consumul de hârtie 
pe acest proces. De asemenea, în 2012 am reuæit så colectåm mai multe date privind consumul de 
hârtie, astfel încât am inclus æi tipizatele. Acesta este motivul pentru care în 2012, deæi am raportat 
acœiuni de reducere a consumului de hârtie, cantitatea utilizatå este mai mare decât în 2011.

În 2012 angajaœii båncii au zburat 1.217.966 km, dintre care 979.189 km în zboruri internaœionale 
æi 292.777 în œarå.

Tabelul de mai jos prezintå consumul înregistrat de Raiffeisen Bank pe 2012 pentru principalele tipuri 
de resurse. Nu au existat amenzi sau sancœiuni semnificative pentru nerespectarea legislaœiei de mediu.

Resursa    Volum 2010 Volum 2011       Volum 2012

Energie electricå7) (Mwh) 27.448      26.705 25.590
Energie termicå (Gcal) 9.517       9.729 9.612
Apå   (mc) 49.737      48.800 48.477
Combustibili   (l) 1.424.017     861.331 708.776
Hârtie8)    (1.000 coli A4 ) 110.0129 )    142.167 219.975,148

6)  Nu s-au întreprins acœiuni, întrucât nu s-au înregistrat cazuri de corupœie în 2012.
7)  În acest moment în România existå un singur furnizor de energie electricå care poate oferi un mix de resurse de 
energie electricå, iar produsul este disponibil din cursul anului 2012. 
8)  Luåm în calcul doar hârtia utilizatå intern la copiatoare sau imprimante pentru 2010 æi 2011.
9)  Cifra este valabilå pentru intervalul aprilie-decembrie 2011; pentru perioada anterioarå nu a fost posibilå monitorizarea 
hârtiei consumate. 

GRI
EN1
EN3
EN4
EN5
EN6
EN7
EN8
EN10
EN18
EN28
HR2
HR3
HR4
HR6
HR8   
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GRI
EC1
EC2
EC8
EC9
EN1
EN2
EN22   
LBG
Impact în
comunitate

Expunere la riscuri de mediu, sånåtate 
æi siguranœå  

Mediu
24,4%

Scåzut
24,4%

Crescut
18,6%

Expunere la riscuri sociale

Mediu
14,3%

Scåzut
52%

Crescut
33,6%

Contribuœia Raiffeisen Bank în proiecte comunitare

2011

2012

2010

2009

8.048.668 RON

6.110.235 RON

5.153.524 RON

4.874.168 RON

Reciclare: deæi nu avem materiale de intrare reciclate, reciclåm atât hârtie, cât æi deæeuri electrice æi 
electronice. Restul deæeurilor au fost preluate de firmele de salubritate æi au reprezentat 11.130 mc.

Consum de hârtie 1.097.588 kg Am reciclat 623.979 kg

DEEEuri intrate in 2012 3.993 kg Am reciclat 60.890 kg
 
Politica de risc de mediu æi social stabileæte criterii de clasificare a portofoliului de creditare al båncii în 
funcœie de riscurile sociale æi de mediu iar graficele de mai jos prezintå situaœia portofoliului de credite 
corporate din acest punct de vedere. În 2012, Raiffeisen Bank a finanœat proiecte ca microhidrocentralele 
de la Sebeæ sau Alba, dar nu a investit în proiecte în principal pentru beneficiul public.

4.3. Impactul în comunitate	

Datele	de	referin]`	ale	anului	2012
l	 8.000.000 RON investiœie comunitarå - în creætere cu 38% faœå de 2011;
l	 peste 200 dintre angajaœi au voluntariat în medie 2,5 zile pe an;
l	 valoarea totalå a contribuœiilor ajunse în comunitate datoritå båncii æi susœinåtorilor såi a fost de 

10.069.774 RON;
l	 525.654 de beneficiari, cu 17% mai mulœi decât în 2011;
l	 mediul este categoria cu cele mai mari investiœii - 30%, urmatå de social æi de sport;
l	 investiœiile în proiecte cu acoperire naœionalå au crescut cu de la13% în anul 2011 la 25% în 

2012.

4.3.1.	Valoarea	investi]iei	Raiffeisen	Bank	în	programe	comunitare
 
Valoarea totalå a contribuœiilor investite în programe comunitare de Raiffeisen Bank a fost de 8.048.668	
RON, având o evoluœie crescåtoare semnificativå în 2012, de 38%. Contribuœia båncii în proiectele 
din portofoliul de iniœiative comunitare cuprinde valoarea resurselor financiare, contribuœiile în naturå, 
timp æi costurile de management.
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Graficul de mai jos prezintå distribuœia resurselor pe cei patru ani de raportare, în funcœie de tip, în 
valoare procentualå.

Contribuœiile financiare råmân în continuare cele mai importante contribuœii realizate de bancå în 
proiectele comunitare, cu o pondere de 98	procente. Timpul voluntariat æi costurile de management 
reprezintå cumulat 2%, înså valoarea lor în cifre absolute este semnificativå. De exemplu, valoarea 
timpului voluntariat din timpul orelor de lucru echivaleazå cu peste 11.000 Eur10).

4.3.2.	Motiva]iile	care	stau	la	baza	implic`rii	în	comunitate
În 2012 proiectele strategice au mobilizat din nou cele mai multe resurse (86%) în portofoliul 
comunitar al båncii. Ponderea proiectelor iniœiate din motivaœii comerciale a crescut la 9 procente, 
având în vedere apariœia unui proiect de marketing comunitar - cardul co-brand SMURD. La rândul lor, 
contribuœiile caritabile au crescut cu 4 procente faœå de anul 2011. Proiectele iniœiate ca urmare a unor 
decizii ad-hoc, la solicitarea comunitåœii au atras 5% din totalul resurselor11).

De ce se implicå Raiffeisen Bank în comunitate (motivaœii %)
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2010

2011

2012

2009

82%

87%

94%

5%

5%

3%

7%  

9%  

1%

12%  

3%  

Ce investeæte Raiffeisen Bank în comunitate

Financiare Timp  În naturåCosturi de management
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10) Mai multe detalii privind implicarea angajaœilor în activitåœi de voluntariat æi importanœa acestora pentru bancå pot 
fi gåsite în capitolul dedicat beneficiilor companiei.  
11) Conform LBG,	proiectele	 comerciale	 sunt activitåœile comerciale asociate unei cauze comunitare cu rolul de a 
susœine în mod direct succesul companiei, promovând identitatea sa sau a unui brand, sau pentru alte beneficii ce se 
reflectå imediat în evoluœia economicå a companiei. Beneficiile pentru companie au un rol fundamental în lansarea 
acestor iniœiative. Chiar dacå aparent aceste iniœiative sunt la graniœa între activitatea economicå æi domeniul proiectelor 
comunitare, ele au rolul de a suplimenta resurse care altfel nu ar ajunge în comunitate. Cel mai evident exemplu este 
cel al campaniilor de marketing comunitar sau marketing pentru o cauzå. În acelaæi timp, multe cauze comunitare pot 
fi aduse în atenœia publicului prin astfel de iniœiative, atrågând astfel æi noi tipuri de susœinåtori ai respectivei probleme 
comunitare. Conform LBG,	proiectele	caritabile reprezintå de regulå iniœiative ad-hoc, fårå a urmåri în mod clar o 
schimbare în comunitate sau companie. Compania care oferå resurse în baza motivaœiilor caritabile råspunde unor 
solicitåri de la entitåœi ca ONG-uri, instituœii non-profit, grupuri informale etc., fårå a urmåri direcœiile sale strategice. 
Acest tip de iniœiative oferå o mare flexibilitate a companiei care le susœine în a deservi nevoi sociale care apar spontan 
sau care nu au fost foarte vizibile, înså nu contribuie la atingerea obiectivelor de CCI sau CSR a companiei.
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Aceastå diversificare a tipurilor de motivaœii ce stau la baza proiectelor de implicare comunitarå e 
importantå din perspectiva contactului båncii cu stakeholderii såi, întrucât portofoliul de iniœiative 
comunitare reprezintå un bun punct de plecare pentru a afla interesele clienœilor, partenerilor sau 
angajaœilor faœå de comunitåœile în care tråiesc. 

4.3.3.	Cauzele	sus]inute	de	Raiffeisen	Bank	în	2012
Conform strategiei de responsabilitate corporativå a båncii, cea mai mare parte a resurselor pentru 
investiœii comunitare sunt distribuite spre 5 direcœii strategice – mediu, artå æi culturå, educaœia tinerilor, 
sport æi servicii sociale. În 2012 Raiffeisen Bank a investit în special în douå din aceste direcœii 
strategice – mediu æi sport.  Cauzele sociale se aflå pe al doilea loc în funcœie de contribuœii, ca urmare 
a programului de granturi Raiffeisen Comunitåœi, ce absoarbe iniœiativele mici din comunitåœi locale 
precum æi datoritå investiœiilor în evenimente de atragere de fonduri, unde destinaœia finalå a sumelor 
atrase este în majoritate pentru proiecte de asistenœå socialå. 

Reducerea investiœiilor în proiectele de mediu se datoreazå faptului cå proiectul I’Velo, în parteneriat 
cu asociaœia Green Revolution, se apropie de maturitate. Dacå primii ani s-au concentrat pe crearea 
infrastructurii de închiriere a bicicletelor, promovårii æi dezvoltårii parteneriatelor locale, acum acestea 
se axeazå pe mentenanœa centrelor de închiriere æi pe consolidarea comunitåœii de bicicliæti. 

Mediu

I’Velo este cel mai important proiect multianual de bike-sharing din România. 
Proiectul a fost lansat în 9 mai 2010 de Green Revolution æi Raiffeisen Bank, 
sub patronajul Ministerului Mediului æi Pådurilor, având cea mai mare 
acoperire geograficå din œarå. I’Velo are ca misiune introducerea gradualå 
a bicicletei în peisajul vieœii urbane, atât pentru recreere, cât æi ca mijloc de 
transport alternativ, sånåtos, cu impact minim asupra mediului.

Direcœiile principale ale proiectului:
•	 Construirea	 unei	 comunitåœi	 active	 de	 iubitori,	 utilizatori	 æi	 promoteri	 ai	 bicicletei	 la	 nivel	

naœional;
•	 Sprijinirea	dezvoltårii	unei	infrastructuri	corespunzåtoare,	în	principal	prin	dialog	æi	colaborare	

cu autoritåœile.

Noutåœi I’Velo 2012:
•	 Posibilitatea	de	 înapoiere	a	bicicletei	 în	orice	punct	de	 închiriere	din	oraæ	 (valabil	 pentru	

Bucureæti); 
•	 Program	de	închiriere	flexibil;	
•	 Deschiderea	unui	nou	centru	în	Timiæoara;	
•	 Rezervarea	bicicletei	se	poate	face	æi	online,	via	www.ivelo.ro;	
•	 Modernizarea	centrelor	de	închiriere.	

Mediu Dezvoltare localåAjutor social Artå æi culturå Sånåtate AlteleSport Educaœie æi tineret

Ce cauze a susœinut Raiffeisen Bank?
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Green	Business	Index	(GBI) - barometrul responsabilitåœii faœå de mediu a companiilor din România, 
este un proiect realizat de asociaœia Green Revolution ce monitorizeazå  iniœiativele verzi din sectorul 
de afaceri românesc.
 
Aflat la a treia ediœie, GBI este singurul instrument gratuit	de evaluare a responsabilitåœii faœå de mediu. 
De asemenea, furnizeazå servicii de asistenœå æi formare în vederea îmbunåtåœirii performanœei de 
mediu a acestora.
  
GBI evalueazå responsabilitatea faœå de mediu a companiilor pe urmåtoarele domenii de analizå: 
dezvoltare sustenabilå, impact asupra mediului, transport sustenabil, utilizarea resurselor, starea 
clådirilor, achiziœii verzi æi managementul deæeurilor.
 

Artå&culturå 

SoNoRo	„Love Unlimited” 2012 – Un voiaj intim în lumea muzicii de camerå.

Cea de-a VII-a ediœie a Festivalului Internaœional de Muzicå de Camerå SoNoRo 
s-a desfåæurat între 9 æi 25 noiembrie, sub tema „Love Unlimited”. Concertul de 
deschidere a fost gåzduit de Sala Unirii a Palatului Cotroceni din Bucureæti æi a 
fost urmat de alte æaisprezece concerte programate la Bucureæti, Iaæi, Timiæoara 
æi Cluj-Napoca.

Cea de-a XIX-a ediœie a Festivalului	 Interna]ional	de	Teatru	de	 la	Sibiu	 (FITS) s-a desfåæurat în 
perioada 25 mai – 3 iunie sub genericul „Crize. Cultura face diferenœa”. Timp de zece zile oraæul Sibiu 
s-a transformat într-o scenå uriaæå reunind peste 2.500 de artiæti din toate colœurile lumii.	

În 2012 FITS a inaugurat în parteneriat cu TVR Cinema o nouå secœiune, æi anume cea de film. În cadrul 
acestei secœiuni au fost proiectate filmele „Undeva la Palilula” în regia lui Silviu Purcårete, „Akropolis” 
un performance regizat de Jerzy Grotowski, „Prin gânduri æi imagini” – un documentar de Liviu Ciulei 
æi „Goldfish games” în regia lui Jan Lauwers.

Educaœie

Programul „ABCdar	bancar”, lansat în martie 2011 în parteneriat cu asociaœia Junior Achievement 
România, le oferå elevilor de liceu o înœelegere mai bunå a produselor 
financiare, dezvoltându-le totodatå competenœe utile pentru administrarea 
corectå a unui buget. În anul æcolar 2011/2012, „ABCdar-ul bancar” a 
ajuns la 600 de elevi din 20 de localitåœi din œarå. Aproximativ 90 de 
voluntari au susœinut în faœa liceenilor lecœii de educaœie financiarå, oferindu-
le acestora suport, consultanœå æi expertizå financiar-bancarå. 

„Creativity	&	Innovation	Challenge”, concurs de proiecte antreprenoriale, 
a ajuns anul trecut în martie la Bucureæti æi Constanœa. Alœi 15 colegi ai noætri 
au lucrat alåturi de elevii participanœi la concurs, sprijinindu-i pe aceætia så-
æi dezvolte competenœele de lucru în echipå æi de leadership, så dobândeascå abilitåœi de inovare æi 
gândire de business.

Programul Job	 Shadow	 Day, care le oferå liceenilor posibilitatea de a înœelege provocårile æi 
competenœele necesare unui loc de muncå, a adus în perioada 2-6 aprilie aproximativ 500 de elevi 
de liceu în 20 de agenœii Raiffeisen Bank din 13 localitåœi. Aceætia au petrecut câteva ore în „umbra” 
unui angajat al båncii, pentru a învåœa cât mai multe despre ce înseamnå så lucrezi într-o instituœie 
financiarå.

SENSUL BANiLOR

1.  Scurtă prezentare a programului
Programul Sensul banilor permite elevilor accesul către o mai bună înţelegere a ro-
lului banilor în societate, a consumului şi a economiilor. Prin intermediul setului de 
activităţi individuale şi de grup propuse de programul Sensul banilor, elevii con-
struiesc propriul raţionament de gestionare a banilor şi îl aplică în viaţa de zi cu zi şi 
recunosc semnificaţia administrării banilor în adoptarea deciziilor.
Elevii sunt încurajaţi să utilizeze gândirea creativă şi pe cea analitică pentru a dobândi 
abilităţi de management al banilor şi de adoptare a deciziilor care au consecinţe fi-
nanciare.  

2. Experienţe şi abilităţi dobândite prin program:

Activitate: Bani în bancă 
În cadrul acestei  secţiuni,  elevii învaţă să 
gestioneze un cont bancar.  

Elevii:
• Vor identifica rolul banilor în viaţa 

de  zi  cu zi  
 • Vor fi capabili  sa  explice beneficiile 

de elevii unui cont bancar personal.

Activitate: Idei de afaceri
Elevii identifică locuri de muncă sau idei 
de afaceri pe care le pot iniţia pentru a 
câştiga bani.

Elevii:
• Vor face diferenţa între a lucra 

pentru cineva şi a fi antreprenor
• Vor identifica modalităţi de a 

câştiga bani prin angajare sau prin 
deschiderea unei afaceri. 

Activitate: Balanţa de plăţi
Elevii identifică abilităţile personale şi 
propriile interese pentru a le asocia cu 
oportunităţi de afaceri.   

Elevii:
• Vor realiza o asociere între abilităţile 

personale şi posibilitatea de anga-
jare sau de a deveni antreprenor;

• Vor înţelege conceptul de cercetare 
de piaţă

• Vor identifica metode de a economisi 
şi cheltui inteligent venitul personal.

Activitate: Construirea unei afaceri
Elevii identifică paşii necesari pentru 
începerea unei afaceri şi construiesc un 
plan de afaceri.    

Elevii:
• Vor defini paşii de baza în planifi-

carea şi inceperea unei afaceri
• Vor calcula veniturile şi cheltuielile 

pe care le presupune o afacere
 • Vor dezvolta un plan de afaceri în con -

cordanţă cu abilităţile şi pasiunile lor.

Activitate: Fii un consumator 
inteligent 
În acest capitol este introdus conceptul 
de consumator inteligent (SMART) prin 
intermediul metodei pedagogice joc de 
roluri.

Elevii:
• Vor lua decizii utilizând caracteris-

ticile conceptului de consumator 
inteligent (SMART)

• Vor identifica diferenţa între chel-
tuiala personală şi de afaceri. 

Programe Junior Achievement România

1.  Program recomandat  
cadrelor didactice:  
profesori de economie sau 
educaţie antreprenorială

2.  Grup ţintă: elevi de 10 - 13 ani

3.  Număr de ore: programul 
poate fi realizat în 6 (versiune 
standard) sau 12 (versiune 
extinsă) ore de curs

GRI
FS16
 LBG
Cauze susœinute
Artå æi culturå
Educaœie
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Social

Raiffeisen Bank a lansat în 2012 ediœia a doua a programului de granturi 
Raiffeisen	Comunit`]i, un program de finanœare a proiectelor locale de 
dimensiuni mici æi medii, în comunitåœile în care banca îæi desfåæoarå 
activitatea.
  
Scopul principal al acestei iniœiative este så sprijine financiar sau prin 
implicare directå (voluntariat, consultanœå), ONG-urile care au proiecte 
bune æi de interes pentru comunitåœile locale. Câætigåtorii au fost desemnaœi 

printr-un proces de votare online. 

Programul foloseæte platforma de comunicare www.raiffeisencomunitati.ro æi s-a desfåæurat în trei etape: 
depunerea scrisorilor de intenœie, detalierea proiectelor råmase în competiœie æi votarea câætigåtorilor.  
 
Finanœarea pe care o oferå Raiffeisen Bank este de maxim 5.000 euro pentru un proiect, iar în 
total suma alocatå a fost de 100.000 de euro. Ediœia a doua a avut 25 de proiecte câætigåtoare, 
preponderent din sectorul social.

În domeniul social, am continuat parteneriatul cu organizaœia internaœionalå United	Way pentru a 
strânge fonduri care så susœinå derularea a zeci de proiecte din diverse domenii: educaœie, sånåtate, 
integrare economico-socialå etc. Anul trecut, mulœumitå celor aproape 1.000 de angajaœi Raiffeisen 
Bank care au contribuit cu donaœii salariale, s-au colectat aproximativ 200.000 RON, sumå ce a fost 
dublatå de bancå la finalul campaniei. De asemenea, peste 100 de angajaœi ai båncii s-au implicat 
în acœiuni de voluntariat, însumând un total de peste 1.000 de ore de activitate, æi au participat în 
procesul de selecœie, evaluare æi monitorizare a proiectelor care au primit finanœare United Way, 
precum æi în organizarea evenimentelor caritabile organizate de fundaœie. De altfel, de mai mulœi ani 
deja, angajaœii Raiffeisen Bank reprezintå cel mai mare grup de voluntari ai United Way, aproximativ 
un sfert din numårul total. În acelaæi timp, cei mai mulœi angajaœi ai båncii voluntariazå în cadrul acestui 
program. 

Sport
 
“Raiffeisen	Bank	Bucharest	International	Marathon” este primul maraton din România acreditat æi 
recunoscut la nivel internaœional, înscris în lista oficialå a maratoanelor lumii æi afiliat AIMS (Asociaœia 
Internaœionalå a Maratoanelor Stradale). De asemenea, este	anunœat în lista de evenimente oficiale pe 
site-ul Federaœiei Române de Atletism. Scopul evenimentului: adoptarea prin sport de cåtre locuitorii din 
mediul urban în special, a unui mod de viaœå sånåtos æi echilibrat. Cea de-a V-a ediœie, care a avut loc 
duminicå, 7 octombrie 2012, a înregistrat un numår de peste 7.000 de participanœi, din 40 de œåri.

Pentru al doilea an consecutiv, o echipa formatå din angajaœi a luat startul într-un program de pregåtire 
care are ca obiectiv participarea la Maratonul International Bucuresti (MIB).

Proiectul “Primul Maraton – Raiffeisen Runners” respectå formatul deja clasic. Alergåtorii au fost 
îndrumaœi, pregåtiœi æi susœinuœi pe tot parcursul programului de antrenament de cåtre prietenii noætri 
Gabriel Solomon æi Marian Chiriac.

Au fost patru luni de antrenamente intense, timp în care 11 colegi s-au pregåtit pentru a termina cu 
bine fie cursa de 42,195 km, fie pe cea de semi-maraton din cadrul MIB.

Participanœii au primit un program individualizat de pregåtire, iar pentru echipa din Bucureæti, antrenorii 
au organizat alergåri comune cel puœin o datå pe såptåmânå. 

LBG
Cauze susœinute
Social
Sport
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Din cei 11 alergåtori (din Bucureæti, Iaæi, Constanœa, Tulcea æi Braæov), opt au fost fete. Programul æi-a 
propus så arate cå un om obiænuit, cu un minim de antrenament, care respectå principiile de bazå 
ale unei alimentaœii æi hidratåri corecte, care are perseverenœå æi metodå, poate så alerge un maraton.

Sport	Arena	Streetball a avut aproximativ 900 de echipe participante, adicå peste 4.500 de jucåtori 
amatori din 5 œåri æi 15.000 de spectatori. De asemenea, în 2012 a fost organizat pentru a treia 
oarå Campionatul European de Slamdunk, cu participanœi din 8 œåri. Sport Arena Streetball este unul 
dintre cele mai mari turnee 3x3 din Europa din punct de vedere al numårului de jucåtori æi spectatori 
æi este unul dintre cele mai bine organizate din lume. Turneul din cadrul Politehnicii Bucureæti este „unul 
dintre pilonii dezvoltårii baschetului 3x3 din lume”, se aratå într-o scrisoare remiså cåtre organizatorii 
români de cåtre FIBA.

4.3.4.	Acoperirea	geografic`

Distribuœia geograficå a resurselor 12)

Bucureæti  3.002.57,25 39%

Naœional  1.876.142 25%

Braæov  579.601,50 8%

Iaæi  581.211,65 8%

Sibiu  448.350 6%

Timiæoara  436.229,75 6%

Cluj  274.572,25 4%

Constanœa  257.750 3%

Tulcea 54.100 1%

Distribuœia resurselor în funcœie de zona geograficå aratå faptul cå deæi Bucureæti este în continuare 
oraæul cel mai puternic susœinut cu investiœii comunitare, existå un mare interes pentru o acoperire cât 
mai bunå la nivel naœional. Investiœiile în proiecte cu acoperire naœionalå au crescut cu de la13% în 
anul 2011 la 25% în 2012. Braæov æi Iaæi reprezintå urmåtoarele zone geografice în care banca a 
investit prin intermediul partenerilor såi comunitari. Alåturi de acestea se regåsesc æi în acest an Sibiu, 
Timiæoara, Cluj æi Constanœa.

4.3.5.	Resursele	suplimentare	atrase	

Serviciul LBG oferå posibilitatea de raportare a resurselor suplimentare atrase de un beneficiar pe un 
proiect susœinut de bancå. Astfel, dacå aceste contribuœii suplimentare au fost atrase datoritå faptului cå 
susœinerea oferitå de bancå a atras atenœia asupra cauzei, proiectului sau pentru cå a pus la dispoziœia 
beneficiarului un mecanism prin care så poatå contribui mai uæor, atunci, conform standardului LBG, 
ele sunt raportate ca resurse suplimentare atrase.

Zona geograficå Valoarea Valoarea
                                      contribuœiei în RON         procentualå a
  contribuœiei

LBG
Acoperire 
geograficå
Resurse
suplimentare

12)   Conform raportårii oferite de Raiffeisen Bank, acoperirea geograficå a proiectelor susœinute de bancå este mai 
mare decât este prezentatå în acest tabel. Cum înså contribuœiile financiare au fost mici în celelalte zone, pentru 
a face cât mai uæoarå citirea informaœiilor prezentate, am ales så påstråm în acest tabel doar pe acelea în care 
investiœia a depåæit 1% din valoarea totalå investitå.
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Graficul de mai jos aratå faptul cå nu numai contribuœiile båncii au crescut de la un an la altul, ci 
æi resursele atrase suplimentar. Doar în 2012, volumul resurselor atrase de partenerii comunitari ai 
båncii a fost cu 18% mai mare decât în anul precedent.

Evoluœia evidentå a volumului de resurse suplimentare atrase poate fi un indicator al gradului de 
dezvoltare a partenerilor comunitari ai båncii în atragerea de fonduri. Prin mecanisme noi dar æi prin 
parteneriate cu alte companii, aceætia reuæesc så îæi diversifice tot mai mult sursele de finanœare. Acest 
fenomen reprezintå un indicator al capacitåœii de supravieœuire æi dezvoltare a partenerilor comunitari 
ai båncii13 ).

Contribuœii suplimentare atrase (RON)

2011

2012

2010

2009

2.020.306 RON

1.519.498 RON

1.122.082 RON

227.922 RON

Raportul dintre resursele investite de Raiffeisen Bank æi fondurile suplimentare atrase

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Valoarea totalå a contribuœiilor Raiffeisen Valoarea totalå a resurselor suplimentare atrase

2010

2011

2012

2009

82%

80%

80%

96%

20%  

20%  

4%  

18%  

LBG
Resurse
suplimentare

13)  Date suplimentare privind sursele suplimentare de finanœare ale proiectelor partenerilor comunitari pot fi gåsite la 
secœiunea despre rezultate în comunitate.
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În 2012 valoarea totalå a contribuœiilor ajunse în comunitate datoritå båncii æi susœinåtorilor såi a fost 
de 10.069.774	RON	(2,260	milioane	EUR)14	).

Conform raportårilor oferite de partenerii comunitari în anul 2012 principalele contribuœii suplimentare 
atrase au fost sponsorizårile în bani sau contribuœii în naturå oferite de alte companii. Acestea au 
fost completate de donaœiile salariale oferite de angajaœii båncii æi evenimentele cu obiectiv caritabil 
organizate de partenerii comunitari. 

4.3.6.	Rezultate	în	comunitate
În 2012, valoarea investiœiilor în comunitate ale båncii reprezintå peste	2%	din profitul net al båncii 
æi echivaleazå cu o contribuœie medie de 337	EUR pentru fiecare angajat al såu. Toate aceste valori 
sunt în creætere faœå de anul 2011, când investiœiile comunitare au reprezentat 1,51% din profitul brut, 
.iar contribuœia medie per angajat a fost de 243 EUR. 

Chiar æi în comparaœie cu datele din alte grupuri membre LBG, valorile Raiffeisen Bank sunt mult mai 
mari, în special în cazul comparaœiei valorii contribuœiilor în raport cu cifra de afaceri. Astfel:

•	 Marea	Britanie		-	contribuœiile	în	proiecte	comunitare	reprezintå	0,95% din profitul brut (anul 
2011), 0,12% din cifra de afaceri æi o contribuœie medie în investiœii comunitare per angajat 
de 695	EUR.

•	 Australia	 æi	 Noua	 Zeelandå	 –	 contribuiœiile	 în	 proiecte	 comunitare	 reprezintå	 0,41% din 
profitul brut æi 0,07% din cifra de afaceri æi o contribuœie medie în investiœii comunitare per 
angajat de 354	$.

În cazul Raiffeisen Bank aceste procente sunt crescåtoare în timp ce, în cazul celorlalte grupuri LBG 
evoluœia în anul 2012 faœå de anul precedent a fost pe un trend descrescåtor.

Pe durata anului 2012 partenerii comunitari ai båncii au asistat prin proiectele lor peste 525.654	de 
persoane, reprezentând categorii variate de beneficiari. Proiectele de mediu, sport, artå æi culturå  
s-au adresat unui public larg æi eterogen. În schimb s-a pus accent pe activitåœi œintite în domeniul 
educaœiei æi cel social pentru categoriile tineri æi copii æi a persoanelor cu nevoi speciale. 

Angajaœi - donaœii salariale Angajaœi - alte contribuœii Alœi parteneri Alte surse

Sursa contribuœiilor suplimentare atrase

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2010

2012

2009

2011

4%  96%11%

85%15%

74%  7%

2%  98%%

19%

LBG
Rezultate în
comunitate 

14)  Valoarea în EUR este calculate în funcœie de valoarea medie anualå a EUR pentru anul 2012 conform datelor 
furnizate pe site-ul BNR (http://www.bnro.ro/Cursul-de-schimb-3544.aspx)
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Pentru aceste categorii de beneficiari modelul LBG evalueazå trei tipuri de schimbåri: 

•	 de	comportament	æi	atitudine,
•	 acumulare	de	abilitåœi	æi	cunoætinœe,
•	 îmbunåtåœirea	calitåœii	vieœii.

În cei trei ani în care modelul LBG a permis raportarea detaliatå a rezultatelor comunitare, partenerii 
comunitari au identificat în special beneficii ce œin de schimbarea comportamentului æi îmbunåtåœirea 
calitåœii vieœii beneficiarilor iar gradul lor de profunzime creæte proporœional cu durata parteneriatului. 
Aceste raportåri au fost fåcute în majoritate de partenerii strategici, care sunt axaœi pe schimbarea 
modului de viaœå æi protejarea mediului înconjuråtor, sport sau artå æi care mobilizeazå numere mari 
de oameni æi comunitåœi. 

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Tipul de schimåri generate în rândul beneficiarilor

5%
13%

1%

28%

63%

88%
82%

96%

80%

Îmbunåtåœire cunoætinœe
sau abilitåœi

Schimbåri de comportament 
sau atitudine

Îmbunåtåœire calitatea vieœii

2012 2011 2010

Schimbåri de comportament al beneficiarilor sprijiniœi în proiect

Au fost pasivi

Au conætientizat
nevoia de schimbare

Au realizat schimbåri

S-au schimbat
în mod vizibil

Au raportat schimbåri
semnificative
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5%

36%

13%

34%

12%

10%

45%

27%

5%

13%

16%

79%

2%

1%

1%

2012 2011 2010
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Aceeaæi tendinœå o putem vedea æi în cazul acumulårii de cunoætinœe sau abilitåœi.Conform graficului de 
mai jos 75% din beneficiarii care au acumulat cunoætinœe sau abilitåœi au început deja så le foloseascå 
în viaœa de zi cu zi.

În cazul schimbårilor de calitate a vieœii, cea mai mare parte a beneficiarilor se regåsesc în primele 
etape de schimbare. O explicaœie pentru acest lucru este faptul cå multe din organizaœiile care au 
raportat aceste schimbåri lucreazå doar în evenimente punctuale cu beneficiarii lor (evenimente 
sportive, culturale) æi nu existå mecanisme care så urmåreascå pe termen lung schimbårile aduse 
beneficiarilor. În unele situaœii, partenerii comunitari nu urmåresc nici menœinerea unui contact constant 
cu beneficiarii lor. Acest lucru face cu atât mai dificilå identificarea rezultatelor de profunzime.

75%

Au fost pasivi

Au ales så se implice pentru a învåœa/
dezvolta abilitåœi

Au dezvoltat cunoætinœe/abilitåœi

Utilizeazå pe termen lung cunoætinœele/
abilitåœile

Au raportat schimbåri pe termen lung,
datorate cunoætinœelor/abilitåœilor

0% 25% 50% 75%

7%

14%

4%

1%

11%

32%

45%

7%

4%

42%

34%

13%
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3%

2012 2011 2010

Schimbåri privind abilitåœile æi cunoætinœele beneficiarilor proiectului

Au avut acces la schimbare, dar nu au 
acœionat

S-au implicat

Au identificat beneficii pe termen scurt

Au beneficiat de schimbåri minore, 
dar pe termen lung

Au beneficiat de schimbåri majore pe 
termen lung
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Beneficiul cel mai des menœionat de partenerii comunitari din anul 2012 este legat de promovarea 
organizaœiei lor, urmat de creæterea numårului de servicii/produse æi creætere timpului oferit 
beneficiarilor. Deæi aparent schimbårile se reflectå în capacitatea de reducere a costurilor, în realitate 
beneficiile pe care partenerii comunitari le pot obœine din relaœia cu o companie sunt mult mai diverse 
æi mai importante.

Consolidarea imaginii sau diversificarea produselor/serviciilor oferite de organizaœie pot deveni pe 
termen lung garanœii ale durabilitåœii organizaœiei. Le fel de importante sunt æi sistemele de management 
æi instruire a personalului instituœiei æi chiar angajarea de noi membri în echipå.

Acestea oferå organizaœiilor posibilitatea de a-æi dezvolta pe termen lung capacitatea de atragere de 
fonduri din surse diverse æi de a-æi continua activitatea conform misiunii lor. În aceste condiœii, sprijinul 
oferit de bancå ajutå æi la consolidarea structurilor ce stau la baza unei societåœi civile active. Graficul 
de mai jos prezintå sursele suplimentare de finanœare pe care partenerii comunitari le-au accesat în 
cadrul proiectelor susœinute de Raiffeisen Bank.

Creætere a vizibilitåœii æi reputaœiei organizaœionale

Oferå servicii/produse noi

Creætere a timpului dedicat beneficiarilor

Au economisit resurse financiare

Creætere a capacitåœii de instruire
a angajaœilor/voluntarilor

Creætere a capacitåœii de angajare/
gåzduire de voluntari

Sistem de management îmbunåtåœit
(e.g. IT, HR, financiar)

Iniœiere sau susœinere activitåœi de lobby
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A treia categorie de beneficii pe care modelul LBG o urmåreæte în comunitate cuprinde schimb`rile	
de	mediu. Protecœia mediului este cauza în care Raiffeisen Bank a investit în 2012 aproape o treime 
din resursele disponibile, iar partenerii comunitari implicaœi în adresarea acestei cauze au raportat 
schimbårile produse conform graficului de mai jos. Principalele acœiuni de protejare a mediului œin de 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de serå, protejarea anumitor arii sau specii (ecologizåri în zone 
poluate cu deæeuri) æi plantarea de copaci. 

Care a fost sursa resurselor atrase de organizaœia voastrå?

Obœinerea de sponsorizåri în bani 
de la ...

Obœinerea de sponsorizåri în produse 
de la ...

Evenimente de atragere de fonduri

Obœinerea de contribuœii pro bono
de la ...

Vânzare de produse

Campanie 2%   

Donaœii salariale

Obœinerea de donaœii prin campanii 
de...
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Reducerea emisiilor de gaze cu efect de serå

Protejarea unor specii periclitate

Plantare æi/sau protejare de copaci

Conservarea ariilor protejate

Conservarea sau îmbunåtåœirea calitåœii apei

Scåderea cantitåœilor de deæeuri nereciclabile
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Graficul de mai jos prezintå profunzimea schimbårilor de mediu raportate de beneficiarii comunitari:

  
4.3.7.	Rezultate	în	companie
În 2012 beneficiile companiei au fost în special reputaœionale æi de consolidare a brandului båncii. 
O a doua categorie de beneficii a fost identificatå în construirea relaœiilor båncii cu stakeholderii såi 
externi – clienœi æi parteneri, actori locali etc.

Nici o schimbare

În micå måsurå

Într-o oarecare måsurå

În mare måsurå

0% 10% 20% 30% 40%

13%

13%

40%

33%

25%

6%

31%

38%

4%

17%

10%

2%

2012 2011 2010

Profunzimea schimbårilor de mediu raportate de partenerii comunitari

...crescut vizibilitatea æi reputaœia companiei 
sau a unui brand/produs

... generat acoperire pozitivå în mass-media

... crescut atenœia clienœilor faœå de companie

... îmbunåtåœit relaœia companiei cu instituœii
guvernamentale / de control

... crescut nivelul de satisfacœie a angajaœilor

0% 25% 50% 75%

71%

34%

18%

6%

41%

38%

20%

4%

4%

62%

36%
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7%
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Proiectele comunitare susœinute de companie au...
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Beneficii	pentru	angaja]i

O categorie extrem de importantå pentru bancå este reprezentatå de angajaœi. Pentru a înœelege mai 
bine impactul proiectelor comunitare angajaœii voluntari au fost invitaœi så evalueze schimbårile pe care 
le-au observat în relaœia lor cu angajatorul, colegii æi propria persoanå. 

Graficul de mai jos prezintå motivaœiile care au stat la baza deciziei lor de implicare în activitåœi de 
voluntariat. Cel mai invocat argument œine de încrederea angajaœilor în capacitatea lor de a produce 
un bine, care îmbinå motivaœiile emoœionale cu cele normative15).  

Chiar dacå de cele mai multe ori voluntariatul este considerat o activitate pur altruistå, în realitate de 
cele mai multe ori acesta implicå un schimb. În cazul angajaœilor Raiffeisen acesta include: formarea 
de noi abilitåœi, achiziœia de noi cunoætinœe sau posibilitatea de a-æi cunoaæte colegii mai bine.

Angajaœii aleg så se implice în proiectele comunitare pentru cå au încredere în partenerul propus de 
bancå; astfel aceasta devine girant al calitåœii instituœiei care îi va gåzdui în activitatea de voluntari.

Ca urmare a implicårii în activitåœi de voluntariat  angajaœii båncii au raportat schimbåri în toate ariile 
ce œin de eficienœa personalå. 

Ce te-a determinat så te implici?

Consider cå implicarea mea poate contribui 
în bine la viaœa celor pe care îi ajut

Consider cå e un bun mod de a-mi 
îmbunåtåœi abilitåœi noi

Consider cå e un bun mod de a învåœa 
lucruri noi

Am avut încredere în organizaœia/partenerul
comunitar cå produc cu adevårat o...

Cauza/proiectul pe care l-aœi promovat

Am fåcut æi în trecut voluntariat æi am dorit så 
continui

Am avut suficient timp liber care am vrut så îl 
investesc în ceva bun

Consider cå e un bun mod de a-mi cunoaæte 
colegii

M-au convins prietenii/colegii så må implic

0% 25% 50% 75% 100%

82%

51%

49%

41%

39%

26%

18%

8%

3%

15)  “Management of Volunteers in Non Profit Organizations”, Pavol Fric, Olga Sozanska æi Jifi Tosner, 2004.
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Cei mai mulœi respondenœi au identificat schimbåri în ceea ce priveæte abilitåœile de lider, de planificare, 
de luare a deciziilor sau coordonare eficientå a unei echipe. În cazul relaœiei directe cu locul de 
muncå, angajaœii au identificat schimbåri în ceea ce priveste abilitåœile tehnice, capacitatea de a 
urmåri obiectivele companiei sau atenœia asupra clienœilor. 

Abilitåœile de voluntariat m-au ajutat så îmi îmbunåtåœesc... (eficienœa de management)

... abilitåœile tehnice æi 
profesionale

... atenœia la obiectivele 
companiei

... atenœia la nevoile de 
îmbunåtåœire profesionalå

... atenœia asupra clienœilor
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În mare måsurå Nici o diferenœåÎn micå måsuråÎntr-o oarecare måsurå
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5%

Abilitåœile de voluntariat m-au ajutat så îmi cresc... (eficienœa la locul de muncå)

... abilitåœi de maximizare a 
performanœei celorlalœi

... abilitåœile de luare a deciziilor

... abilitåœile de organizare æi 
planificare

... abilitåœi de lider
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În mare måsurå Nici o diferenœåÎn micå måsuråÎntr-o oarecare måsurå
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La nivel de impact personal, proiectele de voluntariat au permis angajaœilor så îæi schimbe 
comportamentul æi atitudinea atât faœå de propria persoanå dar æi în relaœie cu cei din jur æi locul de 
muncå.

Pentru Raiffeisen Bank, aceste beneficii identificate de angajaœi la nivel personal s-au transformat în 
beneficii de business. Voluntarii au declarat cå în urma activitåœilor în folosul comunitåœii le-a crescut 
sentimentul de loialitate faœå de bancå, mândrie cå fac parte din aceastå companie æi satisfacœie la 
locul de muncå. 

Complet de acord DezacordNeutruDe acord Complet dezacord

Complet de acord DezacordNeutruDe acord Complet dezacord

... atenœie la nevoi comunitare/
sociale mai largi

... empatie faœå de oameni æi 
atenœie la nevoile lor

... stare de bine/fericire (în afara 
locului de muncå)

... încredere în forœele proprii
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Activitåœile de voluntariat m-au ajutat så îmi dezvolt ... (impact personal)

60%

... loialitate faœå de companie

... mândrie legat de companie/
locul de muncå

... satisfacœie la locul de muncå
(împlinire profesionalå)
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5. Concluzii

Raportul de responsabilitate corporativå pentru anul 2012 aduce noutåœi atât în privinœa raportårii pe 
standarde GRI, cât æi în implicarea comunitarå. 

Guvernanœå corporativå æi dialog cu grupurile cointeresate

•	 am	îmbunåtåœit	calitativ	raportarea	pe	parametrii	GRI	de	guvernanœå	corporativå	æi	implicare	
comunitarå;

•	 am	continuat	æi	am	diversificat	activitatea	de	afaceri	publice;
•	 am	extins	dialogul	cu	grupurile	cointeresate;
•	 respectåm	standarde	înalte	de	eticå	în	afaceri,	astfel	 încât	nici	 în	2012	nu	am	avut	niciun	

incident de corupœie æi nicio sancœiune de la autoritåœi pe aceste teme.

Protecœia mediului

•	 am	redus	consumul	de	hârtie	în	fluxul	de	analizå	a	dosarelor	de	creditare	de	la	1.000.000	
de coli A4/lunå la 0;

•	 din	2012	raportåm	æi	cantitatea	de	hârtie	utilizatå	pentru	tipizate;
•	 consumul	de	combustibili	a	scåzut	cu	aprox.	15%	faœå	de	2011;
•	 am	reciclat	aprox.	60.000	kg.	de	DEEEuri;
•	 30%	din	investiœiile	comunitare	merg	cåtre	proiecte	pentru	mediu,	în	zona	urbanå.

Impactul în comunitate

•	 am	investit	aprox.	2.000.000	eur	în	proiecte	comunitare;
•	 am	avut	peste	100	de	proiecte,	majoritatea	dintre	ele	reprezentând	un	parteneriat	de	termen	

lung;
•	 am	continuat	programul	de	granturi	Raiffeisen	Comunitåœi;
•	 aproximativ	200	de	angajaœi	s-au	implicat	în	acœiuni	de	voluntariat;
•	 investiœiile	în	proiecte	cu	acoperire	naœionalå	au	crescut	cu	de	la13%	în	anul	2011	la	25%	
 în 2012.
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Index de conœinut GRI - G3.1, Nivel C*
Anexa1

RAPORTARE	STANDARD	PARTEA	I:	Raportarea	Profilului	Organizaœiei
  

1. Strategie æi analizå

Raportare Profil Descriere   Raportat Paginå 
  2010 2011 2012   
1.1 Declaraœie din partea celui mai senior factor 
 decizional al organizaœiei referitoare la 
 sustenabilitatea organizatiei æi a obiectivelor sale Parœial Parœial Integral 4  

                                             2. Profil organizaœional     
          
Raportare Profil Descriere   Raportat Paginå 
2.1 Numele organizaœiei Integral Integral Integral Anexa 3 
 
2.2 Principalele mårci, produse æi/sau servicii.  Integral Integral Integral 9  
2.3 Structura operaœionalå a organizaœiei, inclusiv 
 principalele divizii sau subsidiare.  Integral Integral Integral 9, 17, 19 
2.4 Adresa sediului central al organizaœiei Integral Integral Integral Anexa 3 
2.5 Numårul de œåri în care opereazå organizaœia 
 æi numele œårilor cu opreaœiuni majore sau 
 cu relevanœå pentru temele de sustenabilitate 
 cuprinse în raport.  Integral Integral Integral 9  
2.6 Tipul de acœionariat æi starea juridicå. Integral Integral Integral 17 
2.7 Pieœele deservite (pe regiuni geografice, sectoare 
 æi tipuri de clienœi).  Integral Integral Integral 9  
2.8 Dimensiunea organizaœiei care raporteazå. Integral Integral Integral 9, 10, 11 
2.9 Schimbåri semnificative care au avut loc în 
 perioada de raportare, cu privire la dimensiune, 
 structurå sau acœionariat.  Integral Integral Integral 17 - 19 
2.10 Premii primite în perioada de raportare. Integral Integral Integral 6, 7 
 
                                       3. Parametrii Raportului      
       
Raportare Profil Descriere   Raportat Paginå 
3.1 Perioada de raportare pentru informaœiile 
 furnizate.  Integral Integral Integral 16 
3.2 Data celui mai recent raport (dacå existå). Integral Integral Integral 16 
3.3 Ciclul de raportare. Integral Integral Integral 16 
3.4 Contact pentru întrebåri legate de conœinutul 
 raportului. Integral Integral Integral Anexa 3 
3.5 Procesul de definire a conœinutului raportului. Parœial Integral Integral 16 
3.6 Acoperirea raportului (ex. œåri, divizii, 
 subsidiare etc.)  Integral Integral Integral 16 
3.7 Limitåri specifice legate de scopul sau 
 acoperirea acestui raport.  Integral Integral Integral 16 
3.8 Temeiul pentru raportarea pentru subsidiare, 
 divizii, furnizori sau alte entitåœi care pot afecta 
 semnificativ conœinutul raportului de la un ciclu 
 de raportare la altul.  Neraportat Neraportat Nu se aplicå   
3.10 Explicaœii pentru reveniri asupra informaœiilor 
 declarate în rapoarte anterioare.  Nu se aplicå Nu se aplica Integral 17 
3.11 Schimbåri semnificative faœå de raportarea 
 anterioarå, privind scopul, acoperirea sau metodele 
 de måsurare acoperite în raport.  Nu se aplicå Nu se aplica Nu se aplicå   
3.12 Tabel care så indice în conœinutul raportului     Anexa 1
 parametrii standard asupra cårora s-a raportat. Integral Integral Integral 45 - 51  
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                                                          4. Guvernanœå, angajamente æi implicare      

Raportare Profil Descriere   Raportat Paginå 
4.1 Structura de guvernanœå a organizaœiei, inclusiv 
 comisii sub cel mai înalt nivel ierarhic de 
 guvernanœå, responsabile pentru acœiuni specifice, 
 cum ar fi stabilirea strategiei.  Integral Integral Integral 17 - 19 
4.2 Indicaœi dacå persoana care se aflå la conducerea 
 celei mai înalte structuri de guvernanœå este 
 æi director executiv.   Integral Integral Integral 19 
4.3 Pentru organizaœii care au o structurå unitarå 
 a consiliului de administraœie, declaraœi numårul 
 æi genul membrilor celei mai înalte structuri 
 de guvernanœå care este independentå. Integral Integral Integral 18 
4.4 Mecanisme pentru grupuri cointeresate æi angajaœi 
 pentru a furniza recomandåri cåtre structurile     20, 23,
 de conducere.  Parœial Parœial Integral 24, 25      
4.14 Lista grupurilor cointeresate care au fost angajate 
 în dialog de cåtre organizaœie.  Parœial Parœial Integral 20 - 25 
4.15 Criteriile de identificare æi selecœie a grupurilor 
 cointeresate cu care organizaœia a angajat 
 un dialog. Neraportat Parœial Integral 20 

RAPORTARE	STANDARD	PARTEA	III:	Indicatori	de	performan]`
	 																																																												Economic	 																																																														    
          
Raportare Profil Descriere   Raportat Paginå 
Performanœå economicå      
EC1COMM Valoarea economicå directå generatå æi distribuitå, 
 inclusiv venituri, costuri operaœionale, compensaœii 
 pentru angajaœi, donaœii sau alte investiœii în 
 comunitate, plåœi cåtre furnizori de capital 
 sau guverne.  Integral Integral Integral 10, 27 
EC2 Implicaœii financiare æi alte riscuri æi oportunitåœi 
 pentru activitåœile companiei, datorate schimbårilor 
 de climat.  Nu se aplicå Nu se aplicå Parœial 27 
EC3 Descrierea planului de beneficii al companiei 
 æi obligaœiile acesteia.  Neraportat Neraportat Partial 12 
EC4 Sprijin financiar semnificativ primit de la guvern.  Integral Integral Integral 10 

Prezenœå pe piaœå       
EC5 Procentul salariului mediu al unui angajat junior, 
 în funcœie de gen, comparativ cu salariul minim 
 pe economie.  Integral Integral Integral 13 
EC6 Politici, proceduri æi procentul de cheltuieli pentru 
 furnizori cu sediul la nivel local.  Neraportat Neraportat Parœial 25 
EC7 Proceduri pentru angajarea persoanelor de la nivel 
 local æi procentul de personal de management 
 angajat din comunitatea localå.  Integral Integral Integral 12 
Impact economic indirect      
EC8 Dezvoltarea æi impactul investiœiilor în infrastructurå 
 æi servicii oferite în principal pentru beneficiul public.  Neraportat Neraportat Parœial 27 
EC9 Descrierea impactului economic indirect semnificativ, 
 inclusiv anvergura impactului.  Neraportat Neraportat Neraportat   

Mediu

Raportare Profil Descriere   Raportat Paginå  
Resurse         
EN1 Materiale utilizate, în funcœie de greutate sau volum.  Parœial Integral Integral 26, 27   
EN2 Procentajul de materiale folosite care sunt 
 materiale de intrare reciclate. Neraportat Integral Integral 27   
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Energie
     
EN3 Consum direct de energie din surse primare.  Neraportat Integral Integral 26 
EN4 Consum indirect de energie din surse primare.  Neraportat Integral Integral 26 
EN5 Energie economisitå datoritå îmbunåtåœirilor 
 în eficienœå.  Neraportat Integral Integral 26 
EN6 Iniœiative pentru furnizarea de produse æi servici 
 eficiente din punct de vedere energetic æi bazate 
 pe energii regenerabile. Neraportat Integral Integral 26 
EN7 Iniœiative de a reduce consumul indirect de energie 
 æi rezultatele obœinute.  Neraportat Integral Integral 26 
Apå       
EN8 Cantitatea de apå consumatå, în funcœie de surså.  Neraportat Integral Integral 26 
EN9 Surse de apå afectate semnificativ de consumul 
 de apå.  Nu se aplicå Nu se aplicå Nu se aplicå   
EN10 Procentul æi volumul total de apå reciclatå 
 æi refolositå.  Neraportat Neraportat Neraportat    
Biodiversitate       
EN11 Locul æi dimensiunea terenurilor aflate în proprietate 
 sau închiriate sau administrate care se aflå pe sau 
 în apropierea ariilor protejate sau cu biodiversitate 
 crescutå.  Nu se aplicå Nu se aplicå Nu se aplicå   
EN12 Descierea impactului semnificativ al produselor 
 æi serviciilor asupra biodiversitåœii sau a ariilor 
 protejate.  Nu se aplicå Nu se aplicå Nu se aplicå   
EN13 Habitate protejate sau reamenajate.  Nu se aplicå Nu se aplicå Nu se aplicå   
EN14 Strategii, acœiuni curente sau planuri viitoare pentru 
 administrarea impactului asupra biodiversitåœii.  Nu se aplicå Nu se aplicå Nu se aplicå   
EN15 Numårul speciilor aflate pe lista roæie care au 
 habitatul în zone afectate de activitatea organizaœiei.  Nu se aplicå Nu se aplicå Nu se aplicå   
Emisii, ape menajere, deæeuri       
EN16COMM Totalul emisiilor de gaze cu efect de serå directe 
 æi indirecte în funcœie de cantitate. Neraportat Neraportat Neraportat   
EN17 Alte emisii indirecte relevante de gaze cu efect 
 de serå.  Neraportat Neraportat Neraportat   
EN18 Iniœiative de a reduce emisiile de gaze cu efect 
 de serå æi rezultatele obœinute.  Neraportat Integral Integral 26 
EN19 Emisii de substanœe cu efect asupra stratului de ozon, 
 în funcœie de greutate. Neraportat Neraportat Neraportat   
EN20 NOx, SOx æi alte emisii, dupå tip æi volum.  Neraportat Neraportat Neraportat   
EN21 Canitatea totalå de apå deversatå, dupå calitate 
 æi destinaœie.  Neraportat Neraportat Neraportat   
EN22COMM Greutatea totalå a deæeurilor dupå tip æi metoda 
 de eliminare.  Neraportat Neraportat Parœial 27 
EN23 Numår total æi volum al deversårilor semnificative.  Nu se aplicå Nu se aplicå Nu se aplicå   
EN24 Greutatea deæeurilor transportate, importate, 
 exportate sau tratate, considerate periculoase 
 conform Anexelor I, II, III æi VIII ale Convenœiei Basel 
 æi procentul de deæeuri expediate la nivel 
 internaœional.  Nu se aplicå Nu se aplicå Nu se aplicå   
EN25 Identitatea, dimensiunea, biodiversitatea apelor 
 afectate de evacuarea apei folosite de organizaœie.  Nu se aplicå Nu se aplicå Nu se aplicå   
Produse æi servicii       
EN26 Iniœiative de a contracara impactul de mediu al 
 produselor æi serviciilor æi nivelul de contracarare.  Neraportat Neraportat Neraportat   
EN27 Procentul de produse vândute æi materialele de 
 împachetare care au fost cerute înapoi.  Nu se aplicå Nu se aplicå Nu se aplicå   
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Conformitate     

EN28 Valoarea monetarå a amenzilor semnificative æi 
 numårul total al sancœiunilor nonmonetare pentru 
 nerespectarea legislaœiei de mediu.  Neraportat Integral Integral 26 
Transport       
EN29 Impact de mediu semnificativ pentru transportul 
 produselor sau altor materiale necesare activitåœii 
 organizaœiei, inclusiv transportul angajaœilor.  Neraportat Neraportat Neraportat   
General       
EN30 Totalul cheltuielilor æi investiœiilor de mediu, 
 în funcœie de tip.  Neraportat Neraportat Neraportat   

	 																										    Social: practici de resurse umane 	 	 	 	   
       
Indicator de 
performanœå Descriere   Raportat Paginå 
Angajaœi       
LA1 Totalul forœei de muncå în funcœie de tipul de normå, 
 de durata contractului de angajare æi de regiune, 
 împårœite în funcœie de gen. Integral Integral Integral 11 
LA2 Numarul total al angajaœilor æi al noilor angajåri, 
 în funcœie de vârstå, gen æi regiune.  Integral Integral Integral 11 
LA3 Beneficii oferite angajaœilor full time, care nu sunt 
 acordate æi angajaœilor part time, în funcœie de 
 locaœiile importante de operare. Integral Integral Integral 12 
LA15 Întoarcerea la serviciu æi påstrarea locului de muncå 
 dupå concediul maternal/paternal, în funcœie de gen.  Neraportat Integral 12 
Relaœii de muncå sau de management       
LA4 Procentul angajaœilor acoperit de negocieri colective.  Integral Integral Integral 12 
LA5 Perioada minimå de notificare privind schimbåri
 operaœionale semnificative, inclusiv dacå este 
 specificat în contracte colective.  Integral Integral Integral 12 
Sånåtate æi siguranœå la locul de muncå       
LA6 Procentul din totalul forœei de muncå reprezentate 
 în comisii formale de management æi angajaœi, pe
 teme de sånåtate æi siguranœå la locul de muncå 
 care se implicå în monitorizare æi consultanœa pe
 programe de sånåtate æi siguranœå ocupaœionalå.  Integral Neraportat Neraportat   
 LA7 Rata de rånire, boli la locul de muncå, zile pierdute
 æi absenteism, precum æi numårul de decese la
 locul de muncå, în funcœie de regiune æi de gen. Integral Integral Integral 13 
LA8 Programe de educaœie, instruire, consultanœå, 
 prevenire æi control al riscului la locul de muncå 
 pentru membrii forœei de muncå, familiile lor sau 
 membri ai comunitåœii privind boli grave. Nu se aplicå Nu se aplicå Nu se aplicå   
LA9 Subiecte de sånåtate æi siguranœå, acoperite în 
 contracte formale cu sindicate muncitoreæti.  Neraportat Integral Integral 13 
Instruire æi educaœie      
LA10 Numår mediu de ore de instruire pe zi per angajat, 
 dupå sex æi dupå tipul de normå.  Integral Integral Integral 13 
LA11 Programe pentru managementul abilitåœilor æi 
 învåœare pe viaœå, care susœin constanœa angajårii, 
 asistându-i pe angajaœi în gestionarea pensionårilor.  Integral Integral Integral 13 
LA12 Procentul de angajaœi care primesc regulat 
 performanœå æi comentarii de dezvoltare a carierei, 
 în funcœie de gen. Integral Integral Integral 12, 13 
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Diversitate æi egalitate de æanse     

LA13 Componenœa organelor de guvernare æi împårœirea
 lor, dupå tipul de contract, în funcœie de gen,
 grupa de vârstå, apartenenœa la grup minoritar 
 æi alœi indicatori de diversitate. Integral Integral Integral 11 
Remuneraœie egalå pentru femei æi barbaœi      
LA14 Raportul dintre salariul de bazå al femeilor æi cel al 
 bårbaœilor, în funcœie de nivelul ierarhic æi de 
 locaœiile importante de operare. Integral Neraportat Integral 11 

                                               Social: Drepturile Omului
        
Indicator de 
performanœå Descriere   Raportat Paginå 
Diversitate æi egalitate de æanse      
HR1COMM Procentul æi numårul total de acorduri de investiœii 
 semnificative æi contracte care includ clauze 
 încorporând preocupåri referitoare la drepturile 
 omului sau care au fost supuse analizei privind 
 drepturile omului. Neraportat Neraportat Neraportat   
HR2 Procentul de furnizori, contractori semnificativi æi 
 alœi parteneri de business care au fost supuæi 
 analizei privind drepturile omului æi acœiunile 
 întreprinse.  Neraportat Neraportat Parœial 26 
HR3 Totalul de ore de instruire a angajaœilor cu privire 
 la politicile æi procedurile legate de aspecte ale 
 drepturilor omului care sunt relevante pentru 
 operaœiuni, inclusiv procentul de angajaœi instruiœi. Neraportat Integral Integral 26 
Non discriminare       
HR4 Numårul total de incidente de discriminare 
 æi acœiunile corective întreprinse. Nu se aplicå Integral Integral 26 
Libertate de asociere æi negociere colectivå      
HR5 Operaœiuni æi furnizori importanœi în care dreptul 
 de a exercita libertatea de asociere æi negocierea 
 colectivå poate fi încålcat sau supus unui risc 
 semnificativ, æi acœiunile întreprinse pentru a sprijini 
 aceste drepturi.  Neraportat Neraportat Neraportat   
Exploatarea minorilor      
HR6 Operaœiuni æi furnizori importanœi identificaœi ca 
 având risc semnificativ de incidente de muncå 
 a copiilor, æi måsurile luate pentru a contribui 
 la eliminarea completå a muncii copilului.  Integral Integral Integral 26 
Muncå forœatå       
HR7 Operaœiuni æi furnizori importanti identificati ca 
 având risc semnificativ de incidente de muncå 
 forœatå sau obligatorie, æi måsuri care så contribuie 
 la eliminarea tuturor formelor de muncå forœatå 
 sau obligatorie Nu se aplicå Nu se aplicå Nu se aplicå   
Practici de securitate      
HR8 Procentul de personal de securitate instruit în politicile 
 organizaœiei sau proceduri legate de aspecte ale 
 drepturilor omului care sunt relevante pentru 
 operaœiuni.  Neraportat Integral Integral 26 
Drepturile persoanelor indigene      
HR9 Numårul total de incidente de încålcåri ale drepturilor 
 popoarelor indigene æi acœiunile întreprinse. Nu se aplicå Nu se aplicå Nu se aplicå   
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                                                       Social: Comunitate 
    
Indicator de 
performanœå Descriere   Raportat Paginå 

Comunitåœi Locale        
SO1 Procent din operaœiuni în care sunt implicate 
 comunitåœile locale, evaluåri de impact æi programe 
 de dezvoltare  Neraportat Neraportat   
SO9 Operaœiuni cu impacte negative reale sau potenœiale 
 asupra comunitåœilor locale  Neraportat Neraportat   
SO10 Måsuri de prevenire æi soluœionare luate în legåtura 
 cu operaœiunile cu impact negativ potenœial sau real 
 asupra comunitatilor  Neraportat Neraportat   
Corupœie       
SO2 Procentul æi numårul total de unitåœi de afaceri 
 analizate pentru riscurile legate de corupœie. Integral Integral Integral 25 
SO3 Procentul de angajaœi instruiœi dupå procedurile 
 æi politicile de anticorupœie in organizaœie.  Integral Integral Integral 25 
SO4 Acœiunile întreprinse ca råspuns la incidente 
 de corupœie. Integral Integral Integral 25 
Politici publice       
SO5 Poziœii de politici publice æi participarea la 
 dezvoltarea de politici publice æi lobby  Integral Integral Integral 20, 21, 22
SO6 Valoarea totalå a contribuœiilor financiare æi în 
 naturå la partidele politice, politicieni, æi instituœiile 
 legate de œarå. Integral Integral Integral 22 
Comportament anti concurenœial      
SO7 Numårul total de acœiuni juridice pentru un 
 comportament anti-concurenœial, anti-trust, 
 æi practicile de monopol æi rezultatele lor. Integral Integral Integral 25 
Conformitate       
SO8 Valoarea monetarå a amenzilor importante 
 æi numårul total de sancœiuni non-monetare pentru 
 nonconcordanœå cu legile æi reglementårile. Integral Integral Integral 25 

                           Social: Responsabilitate legatå de produse
       
Indicator de 
performanœå Descriere   Raportat Paginå 

Siguranœa æi sånåtatea consumatorilor      
PR1 Etapele ciclului de viaœå în care impactul produselor 
 æi serviciilor asupra sånåtåœii æi siguranœei sunt 
 evaluate pentru îmbunåtåœire, æi procentul 
 semnificativ de produse æi categorii de servicii 
 supuse la astfel de proceduri. Nu se aplicå Nu se aplicå Nu se aplicå   
PR2 Numårul total de incidente de ne-conformitate cu 
 reglementårile æi codurile voluntare cu privire la 
 impactul asupra sånåtåœii æi siguranœei al produselor 
 æi serviciilor pe parcursul ciclului lor de viaœå, 
 în funcœie de tipul de rezultate. Nu se aplicå Integral Nu se aplicå    
Etichetarea produselor æi serviciilor      
PR3 Tipul de informaœii despre produse æi servicii 
 solicitate prin proceduri æi procentul de produse 
 æi servicii semnificative care fac obiectul acestor 
 cerinœe.  Integral Neraportat Integral 22  
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Indicator de 
performanœå Descriere   Raportat Paginå 

PR4 Numårul total de incidente de ne-conformitate 
 cu reglementårile æi codurile voluntare cu privire 
 la produse æi servicii de informare æi etichetarea, 
 în funcœie de tipul de rezultate. Neraportat Integral Integral 22, 23 
PR5 Practici referitoare la evaluarea satisfacœiei clienœilor, 
 inclusiv rezultatele cercetårilor care måsoarå 
 gradul de satisfacœie al clienœilor. Neraportat Integral Integral 22 
FS16 Iniœiative de educaœie financiarå în funcœie de tipul 
 de beneficiar. Neraportat Integral Integral 30  
Comunicare de marketing       
PR6 Programe pentru aderarea la legi, standarde 
 æi coduri voluntare referitoare la comunicaœii 
 în marketing, inclusiv publicitate, promovare, 
 æi sponsorizare.  Neraportat Neraportat Neraportat   
PR7 Numårul total de incidente de ne-conformitate 
 cu reglementårile æi codurile voluntare, cu privire 
 la comunicarea de marketing, inclusiv publicitatea, 
 promovarea æi sponsorizarea în funcœie de tipul 
 de rezultate. Neraportat Integral Integral 22, 23  
PR8 Numårul total de reclamaœii întemeiate cu privire 
 la încålcarea drepturilor clientului cu privire 
 la caracterul confidenœial al informaœiilor 
 sau pierderilor de date despre clienœi.  Neraportat Integral Integral 22, 23  
Conformitate        
PR9 Valoarea monetarå a amenzilor importante 
 pentru ne-conformitate cu legile æi regulamentårile 
 privind furnizarea æi utilizarea produselor 
 æi serviciilor. Neraportat Integral Integral 22, 23  

 
* Conform standardelor de evaluare pentru nivelul C, organizatia trebuie sa raporteze cel putin 1 indicator pentru fiecare parametru de 
raportare (economic, mediu social etc)     
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Anexa 2

Parteneri

Ambasada Austriei, Forumul Cultural Austriac
Asociaœia  Românå a Iubitorilor Valsului 
„Johann Strauss”  
Asociaœia  Culturalå ACT
Asociaœia  Ivan Patzaichin, Mila 23
Asociaœia  Ovidiu Rom
Asociaœia  pentru Protecœia Consumatorilor
Asociaœia  ProVita
Asociaœia  Rokolectiv
Asociaœia  SoNoRo
Bucharest Running Club
Club Sportiv Sport Promotion
Fundaœia „Compania de Teatru D’Aya”
Fundaœia Democraœie prin Culturå
Fundaœia Hospice - Casa Speranœei
Fundaœia Light into Europe
Fundaœia Luminå în Suflet
Fundaœia Principesa Margareta a României
Fundaœia Rena[terea pentru Educaœie, 
Sånåtate æi Culturå
Green Revolution
Junior Achievement România
Organizaœia Studenœilor din Universitatea 
      de Vest Timiæoara - OSUT
United Way România

Parteneri program Raiffeisen Comunitåœi

ADRA România
Asociaœia  Românå pentru coaching
Asociaœia pentru Ecologie æi Turism Montan 
EcoExtrem
Spitalul clinic de urgenœå Sf. Pantelimon
Asociaœia IMPACT
Asociaœia Club Rotary Oneæti
Asociaœia Cre[tinå de Caritate æi Ajutor 
Ovidenia Bacåu 2005
Asociaœia Existå Viaœå dupå Doliu
Fundaœia Ionocenœii
Asociaœia Clubul Liderii Mileniul Trei
Asociaœia Echipa Omenirii
Asociaœia Eclesia
Asociaœia de Terapoe Comportamentalå 
     Aplicatå
Asociaœia E.M.M.A.
Clubul de Turism æi Ecologie ECOTUR
Asociaœia Smiles
Asociaœia CRESUS
Æcoala Specialå Sf. Mina, Craiova
Asociaœia VIRA
Fundaœia Comunitarå din Odorheiul Secuiesc
Asociaœia PATHOS
Asociaœia Motivaœi pentru reuæitå
Asociaœia de Ajutor caritabil AMURT
 Fundaœia Progress
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Anexa 3 - Contacte

Raiffeisen Bank

Administra]ia	Central`
Piaœa Charles de Gaulle nr. 15 
Cod 011857, sector 1, Bucureæti
Tel.:  +4 021 306 10 00
Fax:  +4 021 230 07 00
E-mail: centrala@raiffeisen.ro
http://www.raiffeisen.ro

Direc]ia	Comunicare	[i	Rela]ii	Publice
Raiffeisen Bank S.A.
Piaœa Charles de Gaulle nr.15, et.5
Sector 1, Bucureæti
Tel.:  +4 021 306.16.21
Fax:  +4 021 230.06.55
E-mail: comunicare.externa@raiffeisen.ro
www.raiffeisen.ro


