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Doamnelor şi domnilor 
 
Dintr-o perspectiv` economic` general`, anul 2012 a fost un an plin de provoc`ri atât pentru Zona Euro, cât [i 
pentru Europa Central` [i de Est (CEE), dar din motive complet diferite. Dup` criza permanent` a datoriilor 
suverane, Zona Euro a alunecat într-o criz` sistemic` profund`. Aceasta include de la dezacordurile politice 
asupra mijloacelor de dep`[ire a poverii datoriei pân` la tulbur`rile sociale crescânde din ]`rile periferice ale 
Europei. Incapacitatea elitei politice atât la nivel na]ional, cât [i european, de a comunica publicului deciziile 
luate, într-o manier` transparent` [i inteligibil`, contribuie de asemenea la criz`. 
 
Par]ial, Europa Central` [i de Est suport` de asemenea consecin]ele crizei euro, cum ar fi, de exemplu, sc`derea 
exporturilor ca urmare a cererii reduse din vestul Europei. De[i ]`rile Europei Centrale [i de Est s-au confruntat [i 
ele cu sc`derea PIB-ului real, au continuat sã se situeze semnificativ peste media valorilor înregistrate în Zona 
Euro. Cu toate acestea, cu mici excep]ii, ]`rile din regiunea Europei Centrale [i de Est [i-au f`cut temele: ele sunt 
mai pu]in dependente de finan]area extern`, datorit` unor deficite relativ sc`zute ale balan]ei de pl`]i, 
productivitatea lor s-a ameliorat gra]ie cre[terilor salariale moderate [i, cu excep]ia Ungariei, regiunea are 
datorii considerabil mai mici decât Europa de Vest. Mai mult, regiunea beneficiazã în continuare de pe urma 
proceselor de recuperare a decalajului care r`mân motorul dezvolt`rii economice [i astfel al dezvolt`rii pentru 
întreaga Europ`. 
 
În pofida unui an dominat în continuare de declin economic [i de reglement`ri mai dure privind capitalul, 
Grupul RBI se poate mândri cu realizarea unui profit brut de 1 miliard de euro. Totu[i, trebuie s` men]ionez 
efectele extraordinare semnificative care s-au înregistrat în primul trimestru. Printre altele, am vândut titluri de 
valoare de bun` calitate pentru a îndeplini cerinþele de capital impuse de Autoritatea Bancar` European` 
(EBA). De[i vânzarea ne-a costat o parte din venitul net din dobânzi aferent urm`toarelor trimestre, ea a avut, 
de asemenea, ca rezultat venituri nete semnificative. Sunt foarte încântat c` am reu[it s` îndeplinim cerin]ele mai 
mari de capital, cu un indicator core tier 1 de peste 10% ceea ce ne permite s` fim mai rezisten]i în fa]a  
condi]iilor economice potrivnice. 
 
Aşa cum demonstreazã datele financiare înregistrate în 2012, sunt bucuros s` afirm c` Raiffeisen Bank S.A. a 
confirmat încã o datã corectitudinea strategiei sale şi abordarea prudentã a managementului pe parcursul 
acestui an dificil. 
 
În cadrul Adunãrii Generale a AcŃionarilor din data de 30 aprilie 2012, acŃionarii Raiffeisen Bank S.A. au fost 
informa]i cu privire la existenŃa unui post liber de membru al Consiliului de Supraveghere în urma demisiei 
domnului Peter Lennkh. Ac]ionarii au hotãrât cre[terea num`rului de membri ai Consiliului de Supraveghere de 
la [ase la [apte, precum [i numirea domnilor Klemens Breuer [i Peter Novak în funcŃia de membri ai Consiliului 
de Supraveghere.  
 



   

 

Pe data de 2 mai 2012, Consiliul de Supraveghere a actualizat structura Comitetului de Audit prin numirea 
domnului R`zvan Munteanu ca membru, al`turi de doamna Anca Ioan [i domnul Martin Gruell; structura 
Comitetului de Remunerare a r`mas neschimbat`.  
 
În cursul anului 2012, Consiliul de Supraveghere a decis l`rgirea cadrului de expertiz` a Directoratului, prin 
m`rirea num`rului de membri la [apte, desemnând trei noi membri ai Directoratului Raiffeisen Bank, [i anume: 

- domnul Cristian Spori[, în func]ia de Vicepre[edinte, coordonator al Diviziei Corpora]ii (în locul 
domnului Marinel Burduja); 

- domnul Mircea Busuioceanu, în func]ia de Vicepre[edinte, coordonator al Diviziei Risc (CRO); 
- domnul Bogdan Popa, în func]ia de Vicepre[edinte, coordonator al Diviziei Control Financiar [i 

Contabilitate (CFO). 
 
Consiliul de Supraveghere, condus de domnul Herbert Stepic, s-a reunit de [apte ori. Directoratul Raiffeisen 
Bank a oferit cu regularitate membrilor Consiliului de Supraveghere informaŃii complete şi la timp legate de 
aspecte de business relevante. Astfel, Directoratul a ajutat Consiliul de Supraveghere sã ducã la bun sfârşit 
responsabilitãŃile de supraveghere şi control. De asemenea, Consiliul de Supraveghere a oferit Directoratului tot 
sprijinul necesar pentru îndeplinirea obiectivelor ambiŃioase de creştere a valorii şi rezultatelor bãncii, conform 
aşteptãrilor acŃionarilor.  
 
Comitetul de Audit, condus de domnul Martin Gruell, a aprobat planurile de audit pe baza cãrora a fost realizat 
auditul intern al Raiffeisen Bank S.A. De asemenea, a analizat rapoartele misiunilor de audit realizate în 2012 
şi a acceptat recomandãrile incluse în aceste rapoarte.  
 
Comitetul de Remunerare, condus de domnul Herbert Stepic, a implementat decizia AGA nr. 5/30.04.2012 
referitoare la remuneraŃia anualã a membrilor Consiliului de Supraveghere şi a membrilor Directoratului.  
 
Consiliul de Supraveghere este de acord cu rapoartele Directoratului referitoare la situaŃiile financiare auditate 
ale bãncii aferente exerciŃiului financiar al anului 2012 (individuale [i consolidate, întocmite în conformitate cu 
Standardele InternaŃionale de Raportare Financiarã) şi cu propunerea acestuia privind repartizarea profitului.  
 
Consiliul de Supraveghere adreseazã încã o datã mulŃumiri membrilor Directoratului, echipei de conducere şi 
întregului personal Raiffeisen Bank S.A. pentru munca depusã şi dedicarea de care au dat dovadã în 2012 şi îi 
asigurã de toată aprecierea. 
 
 
 
În numele Consiliului de Supraveghere Raiffeisen Bank S.A. 
Herbert Stepic,  
Pre[edinte 

               


