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Doamnelor și domnilor, 
 
Grupul Raiffeisen Bank a încheiat exercițiul financiar 2021 cu un profit net de 166 de milioane 
euro, mai mare cu 26% față de 2020. Suntem foarte mulțumiți de rezultatele financiare și 
reușitele noastre, având în vedere că am continuat de-a lungul anului să acordăm prioritate 
siguranței clienților și personalului nostru, susținând în același timp economia locală într-un 
mediu încă dominat de efectele pandemiei. Fundațiile Grupului rămân într-o formă excelentă, 
cu o rată puternică de adecvare a capitalului de 21%, credite neperformante sub media pieței 
și un raport credite/depozite de 67%, poziționându-ne foarte bine pentru a ne continua 
strategia de creștere durabilă. Finanțarea economiei reale a rămas un obiectiv esențial 
pentru noi, iar creditele nou aprobate au depășit 4 miliarde de euro în 2021, din care 1,5 
miliarde de euro împrumuturi noi acordate persoanelor fizice, un nivel record pentru Bancă. 
Depozitele clienților s-au consolidat cu 12%, confirmând încă o dată că suntem un partener 
de încredere pentru clienții noștri, atât în vremuri bune, cât și în cele rele. 

 Această evoluție a împrumuturilor și depozitelor clienților a fost un factor puternic pentru 
creșterea cu 1 la sută a venitului net din dobânzi față de anul precedent, compensând astfel 
impactul negativ al scăderii ratelor de piață și a marjelor mai mici pentru clienți. De remarcat 
faptul că dezvoltarea puternică a dimensiunii activelor Grupului în România se bazează pe o 
creștere echilibrată pentru toate segmentele și produsele principale de afaceri.  

Un alt obiectiv major în 2021 a fost îmbunătățirea capacităților noastre digitale pentru a oferi 
un acces mai rapid și mai ușor la produsele și serviciile noastre prin intermediul canalelor 
digitale și suntem deosebit de mândri de creșterea cu 30% a numărului de clienți digitali, care 
a depășit nivelul de 1,1 milioane sau 50% din baza totală de clienți. În domeniul finanțării ESG, 
Raiffeisen Bank a emis cu succes obligațiunea sa inaugurală eligibilă pentru MREL, în valoare 
de 400 milioane lei în luna mai, într-o premieră pentru piața locală, urmată o lună mai târziu 
de a doua emisiune de obligațiuni verzi, de tip senior non-preferred, în valoare de 1,2 miliarde 
lei. Fondurile atrase vor fi utilizate pentru finanțarea activelor cu impact pozitiv asupra 
mediului, contribuind astfel la tranziția României către o economie sustenabilă și neutră în 
privința emisiilor de carbon. În același timp, obligațiunile vor consolida poziția de fonduri 
proprii și pasive eligibile a Băncii, în linie cu cerințele regulatorii, asigurând rate solide de 
creștere ale finanțării clienților. 

În anul financiar 2021, Consiliul de Supraveghere s-a întrunit de patru ori. Rata generală de 
participare la ședințele Consiliului de Supraveghere în 2021 a fost de 100%. 
 
Consiliul de Supraveghere a monitorizat în mod regulat și cuprinzator performanța de 
business și evoluția riscurilor în Raiffeisen Bank. Periodic, au avut loc discuții cu Directoratul 
cu privire la adecvarea capitalului și lichiditate, precum și la direcția strategiilor de afaceri și 
de risc ale băncii. De asemenea, Consiliul de Supraveghere a abordat pe larg aspectele privind 
domeniul guvernanței corporative și a monitorizat punerea în aplicare a politicilor 
corespunzătoare. În cadrul activităților sale de monitorizare și consultanță, Consiliul de 
Supraveghere a menținut un contact direct cu membrii Directoratului, auditorul și cei care 
gestionează funcțiile de control intern. De asemenea, a menținut un schimb continuu de 
informații și opinii cu reprezentanții autorităților de supraveghere bancară pe teme de 
actualitate. 
 



 
Mai mult, Directoratul a furnizat Consiliului de Supraveghere rapoarte periodice și detaliate 
despre aspectele relevante privind performanța activităților de business. Între întâlniri, 
Consiliul de Supraveghere a menținut, de asemenea, contactul cu Președintele Directoratului 
și membrii săi. Directoratul a fost disponibil ori de câte ori a fost necesar pentru discuții 
bilaterale sau multilaterale cu membrii Consiliului de Supraveghere, cu implicarea, acolo unde 
a fost necesar, a experților în problemele abordate de Consiliul de Supraveghere. 
 
Activitatea desfășurată împreună cu Directoratul s-a bazat pe o relație de încredere 
reciprocă și a fost desfășurată în spiritul unei colaborări eficiente și constructive. Discuțiile au 
fost deschise și hotărâtoare, iar Consiliul de Supraveghere a adoptat rezoluții după ce a luat 
în considerare toate aspectele. Dacă a fost nevoie de informații suplimentare pentru a 
examina în profunzime anumite probleme, acestea le-au fost oferite membrilor Consiliului de 
Supraveghere fără întârziere și într-un mod corespunzător. 
 
Consiliul de Supraveghere a fost informat periodic cu privire la activitățile desfășurate în 2021 
de către subcomitetele sale. Consiliul de Supraveghere este de acord cu Raportul 
Directoratului privind situațiile financiare auditate ale Raiffeisen Bank pentru exercițiul 
financiar 2021 elaborate în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare 
Financiară. 
 
După încă un an dificil cauzat de  pandemia de COVID-19, aș dori să profit de ocazie pentru a 
le mulțumi membrilor Directoratului Raiffeisen Bank si tuturor angajaților Raiffeisen Bank 
pentru eforturile lor constante, precum si clienților noștri pentru încrederea lor continuă. 
 
 
 
În numele Consiliului de Supraveghere, 
 
Johann Strobl 
Președinte al Consiliului de Supraveghere 

 


