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Cuvânt înainte

Cuvânt înainte
Scopul dezvoltårii sustenabile este acela de a încuraja prin activitatea curentå æansele generaœiilor
urmåtoare de a-æi atinge propriile obiective. Mai mult, creæterea sustenabilå a unei organizaœii ar
trebui så creeze oportunitåœi diverse pentru cei ce vor urma. Pentru cå suntem prezenœi pe tot cuprinsul
œårii, deservind aproape douå milioane de clienœi persoane fizice æi aproximativ 100.000 de IMMuri,
reprezentåm una dintre forœele cheie din comunitate. În toate activitåœile pe care le desfåæuråm suntem
conætienœi de acest rol æi acœionåm cu responsabilitate faœå de toœi cei pe care acœiunile noastre îi afecteazå.
Pentru anul 2011 prioritatea noastrå strategicå din punct de vedere al responsabilitåœii corporative este
adoptarea unei politici de mediu, a unei politici sociale æi a unei politici de voluntariat. Tot în cursul
acestui an ne propunem så îmbunåtåœim mecanismele interne pentru monitorizarea æi raportarea datelor
conform standardului GRI1.
Acest raport2 este destinant tuturor celor care doresc så îæi formeze o pårere cu privire la sustenabilitatea
activitåœii noastre, fie ei acœionari, clienœi, preså sau comunitatea în sens larg. De asemenea raportul
se adreseazå tuturor angajaœilor organizaœiei. Acesta aratå în ce fel ne achitåm de responsabilitåœile
noastre ca organizaœie dar æi care sunt valorile noastre æi în ce fel le susœinem. Raportul de
Responsabilitate Corporativå pentru anul 2010 este pe de o parte un instrument prin care ne dorim så
aråtåm în ce fel ne exercitåm rolul în dezvoltarea sustenabilå a comunitåœii, pe de altå parte este un
instrument pentru evaluarea comportamentului nostru ca organizaœie, a gradului de transparenœå faœå de
sustenabilitatea activitåœilor noastre, care afecteazå diferite grupuri de interes.
Evaluarea nivelului de transparenœå a organizaœiei æi a gradului såu de implicare în comunitate este
realizatå conform standardelor de raportare London Benchmarking Group, aæa cum s-a întâmplat
æi anul trecut. Ceea ce aduce nou ediœia din acest an este raportarea conform standardelor Global
Reporting Initiative. Aceastå primå evaluare conform standardelor GRI nu îæi propune så prezinte
performanœele organizaœiei în domeniul sustenabilitåœii æi transparenœei, ci reprezintå un punct de reper
pentru evaluarea acœiunilor viitoare. Pornind de la aceastå evaluare organizaœia îæi va dezvolta strategia
pentru o dezvoltare sustenabilå æi pentru creæterea gradului de transparenœå.
Cele douå modele de raportare au rol complementar, acoperind aspecte diferite ale vieœii
organizaœionale. În timp ce modelul LBG îæi concentreazå atenœia asupra rezultatelor proiectelor
comunitare, asupra beneficiarilor dar æi asupra nivelurilor de schimbare provocate în rândul acestora,
principala caracteristicå a modelului de raportare GRI este aceea de a evalua nivelul de transparenœå în
domeniul guvernanœei corporative, al comportamentului economic æi social al companiilor.
Raportul cuprinde de asemenea principalele realizåri ale anului 2010, atât din punct de vedere al
investiœiilor în comunitate, cât æi din punct de vedere al performanœelor de afaceri. De asemenea veœi gåsi
analiza activitåœii de responsabilitate corporativå conform celor douå standarde de raportare, detalii
despre proiectele cele mai importante, concluzii æi obiective pentru viitor.

							 Corina Vasile
						Direcœia Comunicare æi Relaœii Publice

In Capitolul 4 se gåsesc detalii despre metodologia acestui standard de raportare.
Informaœiile prezentate în raport se referå la Raiffeisen Bank, cifre neconsolidate (fårå a lua în calcul subsidiarele), iar informaœiile
financiare sunt conform standardelor IFRS.
1)
2)
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Realizårile anului 2010

Realizårile anului 2010

Realizårile anului 2010
Ianuarie
n

Lansarea broæurii „Când cheltuielile devin economii – curs practic”, a treia din cadrul
programului „ABCdar Bancar” – ghid al termenilor, produselor æi serviciilor bancare, pe
înœelesul tuturor, cu aplicaœii practice în viaœa de zi cu zi.

Februarie
n
n

Raiffeisen Bank asigurå serviciul de acceptare la platå a cardurilor pentru noile automate de
bilete ale CFR Cålåtori.
Lansarea contului de economii în lei Super Acces Plus, fårå comision de administrare în
primul an, ajutând astfel clienœii så punå în aplicare conceptele de economisire prezentate în
ABCdar-ul Bancar.

Martie
n
n
n
n

Raiffeisen Bank încurajeazå economisirea pentru copii prin intermediul unei promoœii pentru
depozitul „Planul de Economii pentru Copii - Creætem Împreunå”.
Raiffeisen Bank lanseazå o platformå online pentru studenœi (www.StudentBank.ro) æi un
produs dedicat (Studentocard).
Gala Premiilor e-Finance - premiul e-Support, pentru primul software de prevenire a spålårii
banilor, implementat pentru tranzacœiile de mare valoare.
Gala No Cash a acordat Raiffeisen Bank Premiul „Pionierat în industria cardurilor”, pentru
primul card de credit multifuncœional cu cip de pe piaœa bancarå româneascå.

Aprilie
n

n
n

Lansarea primei faze a programului „Biciclete cu cravat`”, Raiffeisen Bank punând gratuit
la dispoziœia angajaœilor din Bucureæti un numår de 35 de biciclete, stimulând astfel folosirea
mijloacelor alternative de transport.
Gala Premiilor Online Banking premiazå Raiffeisen Bank pentru cea mai rapidå creætere a
numårului de clienœi ai serviciilor de internet banking pe o platformå maturå.
Contact Center Awards 2010 premiazå membrii echipei noastre pentru Best Telesales Agent,
Best Call Center Agent æi Best Call Center Manager.

Mai
n

Raiffeisen Bank æi Asociaœia Green Revolution lanseazå proiectul „I Love Velo”, cel mai mare
proiect de bike-sharing gratuit din România.

Iunie
n

Raiffeisen Bank este desemnatå de Raiffeisen International „Cea mai bunå bancå din Grupul
Raiffeisen în domeniul riscului în 2009”, fiind o recunoaætere a eforturilor întregii echipe de
risc a Båncii æi a rezultatelor sale remarcabile.

Iulie
n

Raiffeisen Bank, în colaborare cu Fundaœia Principesa Margareta a României, lanseazå
proiectul „O meserie, o [ans` la un viitor”, proiect naœional de educaœie æi integrare pe
piaœa forœei de muncå a tinerilor din centrele de plasament.

www.raiffeisen.ro
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Realizårile anului 2010

August
n

Lansarea broæurii „Cardul de cumpåråturi – curs practic” din cadrul programului de informare
publicå „ABCdar Bancar”.

Septembrie
n
n
n

Publicarea primului raport anual pentru activitatea de responsabilitate corporativå a Raiffeisen
Bank, realizat pentru anul 2009, conform standardelor London Benchmarking Group.
I Love Velo - este votat proiectul lunii septembrie pe www.responsabilitatesocialå.ro
Raiffeisen Bank æi Asociaœia MaiMultVerde lanseazå un proiect de înverzire urban`, prin
amenajarea unor spaœii verzi æi de joacå în: Ploieæti, Alexandria, Cålåraæi, Galaœi æi Focæani.

Octombrie
n
n

n

Raiffeisen Bank împreunå cu alte 8 bånci æi 8 case de avocaturå formeazå un Grup de Lucru
pentru reformarea pieœei de capital româneæti.
Pentru optimizarea structurii de Grup, principalele arii de afaceri ale Raiffeisen Zentralbank
Österreich AG (RZB) fuzioneazå cu Raiffeisen International Bank-Holding AG (RI), rezultând
Raiffeisen Bank International (RBI), a cårei subsidiarå este Raiffeisen Bank România.
Proiectul de responsabilitate corporativå „I Love Velo”, susœinut de Raiffeisen Bank, primeæte
premiul „Silver Award” la Gala PR Awards.

Noiembrie
n
n
n

Raiffeisen Bank este Sponsor General al Festivalului Internaœional de muzicå de camerå
SoNoRo, aflat la a cincea ediœie, care are loc în Bucureæti, Cluj-Napoca æi Iaæi.
Gala Premiilor Pentru un Mediu Mai Curat, organizatå de Ecotic, acordå menœiune
proiectului Cåsuœa de Hârtie, proiect susœinut de Raiffeisen Bank.
Segmentul corporatist al Raiffeisen Bank este recompensat pentru activitatea din timpul
anului cu: „Premiul de Excelenœå” pentru cea mai eficientå activitate corporatistå din sistemul
financiar-bancar (oferit de Business Press) æi premiul „Banca corporate a anului 2010”
pentru promptitudine æi profesionalism în satisfacerea nevoilor clienœilor corporatiæti (oferit de
Business Arena Magazin).

Decembrie
n
n
n

n
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I Love Velo nominalizat la gala internaœionalå Green Awards, secœiunea 3rd parties, alåturi
de proiecte din Marea Britanie æi Statele Unite ale Americii.
Debizz Business Excellence Awards 2010 a declarat Raiffeisen Bank „The most innovative
company of the year” pentru proiectul de informare publicå ABCdar Bancar.
Raiffeisen Bank este desemnatå de Pia]a Financiar` drept „Banca Anului” pentru calitatea
excelentå æi dezvoltarea echilibratå a activelor Båncii, dar æi pentru faptul cå reuæeæte så
se menœinå drept un pol de stabilitate într-o perioadå plinå de turbulenœe æi într-un context
economic neprielnic, dovedind soliditate æi siguranœå chiar æi atunci când economia este
dominatå de incertitudini.
Raiffeisen Bank încheie anul cu o reœea de 540 unitåœi bancare æi un portofoliu de aproximativ
2 milioane clienœi persoane fizice, aproape 100.000 de IMM-uri æi peste 6.800 corporaœii
mari æi medii.

Cine suntem?

Cine suntem?

3. 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: unitåœi bancare (peste 500 în toatå œara), reœele de ATM æi EPOS, phonebanking (Raiffeisen Direct), mobile banking (myBanking) 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 deserveste aproape 2 milioane de clienœi, din care aprox. 100.000 IMM-uri. Banca
deœine diferite unitåœi specializate ca “agenœii de retail” care se adreseazå persoanelor fizice æi IMMurilor. Friedrich Wilhelm Raiffeisen, marca pentru serviciile de private banking destinatå clienœilor
bancari de top, oferå pachete de produse pentru o gamå largå de investiœii, în spaœii dedicate în
marile oraæe ale œårii, adaugând o notå personalå serviciilor de calitate pe care le oferå, fiecare
client având bancherul såu personal.
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 zona a œårii.
De asemenea, Raiffeisen Bank este un jucåtor important pe piaœa cardurilor – a lansat primul card
de credit co-branded æi oferå clienœilor såi toatå gama de carduri: de debit æi de credit, pentru
persoane fizice æi juridice, în lei sau în valutå, cu utilizare naœionalå sau internaœionalå, de tip Visa
sau Mastercard.

Conducerea Raiffeisen Bank
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Componenœa Consiliului de Supraveghere
la 31 martie 2011:

Componenœa Directoratului:
la 31 martie 2011:

Herbert Stepic – Preæedinte al Consiliului
de Supraveghere
Heinz Wiedner – Membru
Martin Grüll – Membru
Aris Bogdaneris – Membru
Peter Lennkh – Membru
Ileana-Anca Ioan - Membru independent

Steven van Groningen – Preæedinte
Marinel Burduja – Prim-Vicepreæedinte, 		
Divizia Corporate Banking
James D. Stewart, Jr. – Vicepreæedinte,
Divizia Trezorerie æi Pieœe de Capital
Vladimir Kalinov – Vicepreæedinte,
		
Divizia Risc
Carl Rossey – Vicepreæedinte, Divizia
Operaœiuni æi IT

Cine suntem?

Structura Raiffeisen Bank la 31 martie 2011*
Preæedinte

Divizia Corporate
Banking
Divizia

Preæedinte

Corporate Banking

Divizia Retail
Banking
Divizia

Steven van
Groningen
Steven
van
Groningen

Prim Vicepreæedinte
PrimMarinel Burduja
Vicepreæedinte
Marinel Burduja

Retail
Banking
Vicepreæedinte

Control Financiar
& Contabilitate

Corporaœii
Multinaœionale
Corporaœii

Vânzåri Retail &
Distribuœie

Control Financiar
& Contabilitate

Multinaœionale

Audit

Corporaœii Locale
Mari
Corporaœii
Locale Mari

Audit

Juridic &
Guvernanœå
Corporativå
J

Corporaœii Medii æi
Regiuni

uridic &
Guvernanœå
Corporativå
Resurse
Umane

Resurse Umane

Comunicare &
Relaœii Publice
Comunicare &
Relaœii Publice

Conformitate

Conformitate

Corporaœii
Medii æi Regiuni
Instituœii
Financiare

Instituœii Financiare

Sector Public

Sector Public

Management &
dezvoltare vânzåri
corporate
Management &
Dezvoltare Vânzåri
Corporate

Produse pentru
Corporaœii &
Management
Produse pentru KnowCorporaœii &
How
Management
Know-How

Vladimir Kalinov

Divizia Trezorerie & Divizia
Divizia Risc
Capital Divizia
Operaœiuni & ITDiviziaChief Risk Officer

Divizia
Pieœe de
Trezorerie &
Pieœe de Capital

Vicepreæedinte
Vicepreæedinte
James
James
Stewart Stewart
Trezorerie &
Arbitraj
Trezorerie &

Marketing

Clienœi Persoane
Fizice
Carduri

Arbitraj

Managementul
Bilanœului &
Portofoliului
Managementul
Bilanœului &
Portofoliului

Marketing

Cercetare
economicå æi
sectorialå

Clienœi
Persoane Fizice

Servicii Titluri

IMM

Cercetare
economicå æi
Middle
sectorialå

Carduri

Servicii Titluri

IMM

Vânzåri Retail
& Distribuœie

Middle Office

Dezvoltare æi Suport
Business Retail

Office

Operaœiuni & IT

Risc

Vicepreæedinte
Vicepreæedinte Vicepreæedinte
Mircea
Carl Rossey
Carl

Rossey

Vladimir Kalinov
Busuioceanu

Operaœiuni
Operaœiuni

Management
Procese &
Organizare

Credit Risc –
Corporaœii & IMM

Credit Risc Corporaœii & IMM

Administrare,
Control & Garanœii

Management
Procese & Organizare

Administrare,
Control & Garanœii

Project Office &
Dezvoltare Soluœii

Restructurare &

Project Office &
Dezvoltare Soluœii

Restructurare &
Recuperare Credite

Recuperare Credite
Servicii
Consumer Risc
Operaœionale æi de
Infrastructurå IT

Servicii
Operaœionale æi de
Achiziœii
Infrastructurå
IT

æi
Management
Infrastructurå

Achiziœii

Consumer Risk

Grup Risc
Control &
Managementul
Grup Risc Control
Portofoliului
& Management
Portofoliu

Securitate Bancarå

Analizå Financiarå
& Rating

Dezvoltare æi
Suport Business
Retail

Management
Infrastructurå

Analizå Financiarå
& Rating

Clienœi de Top

Securitate
Bancarå

Semnale
de Avertizare

Clienœi de Top

Semnale de
Avertizare

Subsidiarele Raiffeisen Bank
n
n
n
n

Raiffeisen
Raiffeisen
Raiffeisen
Raiffeisen

Asset Management România
Banca pentru Locuinœe
Capital & Investment
Leasing

* La aceastå datå, Vladimir Kalinov conduce Divizia Retail Banking, în calitate de Vicepreæedinte, iar Mircea
Busuioceanu ocupå funcœia de Chief Risk Officer al Raiffeisen Bank. Cele douå numiri sunt în curs de aprobare
de cåtre Banca Naţionalå a României.

www.raiffeisen.ro
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3.2. Guvernanœå corporativå
Consideråm bunele practici la fel de importante ca orice lege, pentru cå felul în care ne comportåm
faœå de grupurile cointeresate de activitatea noastrå æi felul în care ne ridicåm la nivelul impus
de valorile companiei este cel care determinå felul în care suntem percepuœi în piaœå, iar acestea
la rândul lor determinå reputaœia, credibilitatea æi loialitatea faœå de marca noastrå. Evidenœierea
faptului cå respectåm toate aceste reguli este un element cheie în arhitectura de guvernanœå
corporativå; reprezintå un pilon important în susœinerea æi menœinerea încrederii tuturor celor care sunt
interesaœi de activitatea organizaœiei noastre æi ne susœine reputaœia. Conformitatea nu a a reprezentat
niciodatå o problemå pentru organizaœia noastrå. Nu este nevoie de o decizie pentru a respecta
legea æi reglementårile unei œåri sau ale unei pieœe, ci este o condiœie obligatorie. O persoanå sau
o organizaœie responsabilå merg chiar mai departe æi nu se întreabå doar dacå ceva este legal,
ci æi dacå este etic. Avem de mai mulœi ani un Cod de Conduitå ce abordeazå corespunzåtor
conformitatea æi etica. În ultimii ani a devenit æi mai important nu doar så fii conform, ci æi så poœi
demonstra acest lucru æi så îl aråœi lumii întregi.
Conformitatea este parte integrantå din organizaœia noastrå. Conformitatea din punct de vedere legal
este responsabilitatea Direcœiei Juridic æi Guvernanœå Corporativå, în timp ce conformitatea operaœionalå
este incluså în toate procesele noastre æi monitorizatå de Departamentul Risc Operaœional. Prevenirea
spålårii banilor æi procedurile de cunoaætere a clientelei sunt implementate æi monitorizate de Direcœia
de Conformitate. (Anterior, aceste activitåœi erau îndeplinite de Direcœia Securitate Bancarå.) Direcœia
este de asemenea responsabilå de måsurile anticorupœie æi antifraudå. Codul nostru de Conduitå
este responsabilitatea Direcœiei Resurse Umane. De altfel, este responsabilitatea tuturor celor din
organizaœie så se asigure cå Raiffeisen Bank este conformå din toate punctele de vedere æi cå aderå
la înalte standarde de eticå. Acesta este un mesaj repetat periodic de managementul nostru superior.
În 2009 am hotårât, aliniindu-ne politicii Grupului Raiffeisen æi practicilor internaœionale, så creåm o
funcœie dedicatå de conformitate. Responsabilul cu Conformitatea råspunde de coordonarea tuturor
activitåœilor specifice din Bancå æi subsidiarele noastre æi raporteazå direct preæedintelui. O a doua
linie de raportare existå faœå de funcœia de conformitate de la nivelul Grupului RBI. Suntem mândri
cå putem câætiga bani într-un mod sustenabil æi etic, într-un mediu care nu este recunoscut pentru
standardele înalte în domeniu.
Tabelul de mai jos sumarizeazå rezultatele organizaœiei în termeni de conformitate, aæa cum sunt
aceætia specificaœi de standardul GRI.

1)
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Indice

Nr./%

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.

79%

Acœiuni întreprinse ca urmare a incidentelor de corupœie.

01

Valoarea totalå a contribuœiilor în bani sau bunuri cåtre partide politice, politicieni sau
instituœii afiliate acestora.

0

Nu s-au întreprins acœiuni, întrucât nu s-au înregistrat cazuri de corupœie în 2010.

Acœionåm responsabil

Acœionåm responsabil

4. Acœionåm responsabil
4.1. Global Reporting Initiative - evaluarea transparenœei æi sustenabilitåœii
Sistemul de raportare Global Reporting Initiative 1) este menit så foloseascå drept un cadru standardizat
de raportare privind performanœa economicå, de mediu æi socialå a unei organizaœii. Modelul este
constituit astfel încât så poatå fi utilizat de organizaœii de orice mårime, din orice sector æi din orice
spaœiu geografic. Modelul ia în calcul raœiunile practice cu care se confruntå o varietate de organizaœii
- de la întreprinderi mici pânå la cele cu o reœea extinså de puncte de lucru. Modelul de raportare GRI
conœine specificaœii generale dar æi particulare, în funcœie de sectorul de activitate. Acest conœinut a fost
agreat de un numår mare de grupuri cointeresate din întreaga lume, astfel încât så fie general aplicabil
în raportarea performanœelor de sustenabilitate ale unei organizaœii.
Ghidurile pentru raportare sustenabilå puse la dispoziœie de GRI sunt alcåtuite din principiile de
definire a conœinutului raportului æi de avizare a calitåœii informaœiei raportate. Ghidurile includ de
asemenea câmpurile standard asupra cårora se raporteazå, alcåtuite din indicatorii de performanœå
æi alœi parametrii, precum æi consultanœå pentru apsecte tehnice legate de anumite teme de raportare.
Ghidurile de raportare au suplimente dedicate diferitelor sectoare de activitate. În alcåtuirea acestui
raport a fost ulitizat ghidul Financial Sector Services Suplement, împreunå cu ghidul de evaluare aferent
nivelului C. Anexa 1 reprezintå indexul parametrilor raportaœi conform standardelor GRI pentru sectorul
financiar, pentru nivelul autodeclarat C, fårå aviz extern. Informaœiile din acest raport îæi propun så
ofere un ordin de mårime privin nivelul actual de transparenœå al organizaœiei, aæa cum este aceasta
evaluatå de modelul GRI.

4.2. Oamenii noætri
Avem succes pentru cå investim în managementul performanœei æi în bunåstarea angajaœilor noætri.
Raiffeisen Bank oferå angajaœilor såi un pachet diversificat de compensaœii æi beneficii. Acest pachet
include abonament medical la un centru medical privat, asigurare colectivå de accidente æi îmbolnåviri,
cotizaœie din partea båncii pentru pensie privatå la un fond de investiœii, accesul la produse æi servicii
financiare în condiœii preferenœiale (numai pentru angajaœii cu normå întreagå), între 23 æi 27 de zile de
concediu (faœå de cele 21 prevåzute prin lege), primå pentru naæterea primului copil, primå æi zile de
concediu pentru cåsåtorie, ajutor financiar pentru rudele de gradul I ale angajatului în caz de deces al
acestuia, telefon de serviciu, maæinå de serviciu pentru funcœiile manageriale æi sistem de recompensare
anualå în urma evaluårii performanœelor. Negocierile purtate de sindicatul angajaœilor Raiffeisen Bank
cu reprezantanœii båncii se reflectå asupra tuturor angajaœilor, chiar dacå ei nu sunt membri de sindicat.
De asemenea, organizaœia pune la dispoziœia angajaœilor o serie de oferte speciale în magazine sau
la diferite companii. Pe lângå beneficiile financiare, angajaœii noætri au acces la cursuri de instruire,
la consultanœå pentru managementul carierei dar, mai ales, au acces la experienœa æi cunoætinœele
acumulate de organizaœie de-a lungul a zeci de ani de activitate financiar bancarå, la nivelul întregului
grup. În anul 2010 personalul de execuœie a înregistrat un numår mediu de 167.438,17 ore de
instruire iar personalul de management a înregistrat un numår de 46.264,66 ore de instruire. Anual
toœi angajaœii sunt evaluaœi din punct de vedere al performanœei æi al dezvoltårii carierei.

1)
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Tabelel de mai jos prezintå componenœa organizaœiei noastre pe categorii de vârstå æi gen.
Vârstå

Procent

<30
30-50
>50
Gen

39%
51%
10%
Procent

Femei
Bårbaœi

75%
25%

În funcœie de structura ierarhicå în care se aflå angajaœii, împårœirea pe gen se regåseæte în tabelul
de mai jos. Boardul companiei este compus exclusiv din bårbaœi, în timp ce la nivel de presonal de
execuœie majoritatea angajaœilor sunt femei.
Funcœie

Nr

Bårbaœi

Femei

Board
Top management
Middle management
Personal de execuœie

6
108
1.084
5.526

6
49
369
1.235

0
59
715
4.290

Tabelul de mai jos aratå raportul dintre salariul mediu al femeilor æi salariul mediu al bårbaœilor. Astfel,
în funcœie de tipul de funcœie pe care o ocupå, femeile câætigå între 76% æi 95% din salariul bårbaœilor
de la acelaœi nivel ierarhic.

Funcœie

Raportul salariului mediu al
bårbaœilor faœå de al femeilor

Personal de execuœie

76%

Middle Management

86%

Top Management

95%

Dintre persoanele angajate în organizaœie în 2010, 95% provin din comunitåœile locale. Cel mai tânår
angajat al companiei are 20 de ani. Din acest punct de vedere organizaœia nu se confruntå cu riscuri
de muncå forœatå sau exploatarea minorilor, respectând codul muncii aflat în vigioare, conform cåruia
o persoanå dobândeæte capacitate de muncå la împlinirea vârstei de 16 ani. Pe lângå respectarea
legislaœiei în vigoare privind drepturile omului, Raiffeisen Bank îæi instruieæte angajaœii asupra acestor
aspecte, în 2010 înregistrând un numår de 3.839,5 de ore training pe aceastå temå.
Pentru angajaœii care decid så påråseascå organizaœia preavizul este cel specificat de codul muncii,
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, conform contractului colectiv de muncå.
Tabelul de mai jos prezintå fluctuaœia de personal pe criterii de vârstå æi gen, pentru anul 2010.

www.raiffeisen.ro

13

Acœionåm responsabil

Vârstå

Fluxul de personal în %

Vârstå < 30
Vârstå între 30 - 50
Vârstå > 50
Femei
Bårbaœi

13,16%
6,34%
15,49%
9,24%
11,55%

Ca æi angajator, Raiffeisen Bank îæi remunereazå angajaœii din Bucureæti cu cel puœin 67% în plus faœå
de salariul minim pe economie, iar angajaœii din œarå cu cel puœin 57% în plus faœå de salariul minim
pe economie.

4.3. Organizaœia noastrå în cifre

Principalii indicatori financiari

Situaœii financiare consolidate conform IFRS/IAS
2010*
2009*
Modificare
			procentualå
EUR ‘000
EUR ‘000
Contul de profit æi pierdere			
Venit net din dobânzi
218.665
196.793
11%
Venit net din comisioane
164.392
173.182
-5%
Profit din tranzacœionare
35.129
74.705
-53%
Cheltuieli administrative
-288.947
-290.504
-1%
Profit/ (pierdere) înainte de impozitare
106.510
79.257
34%
Profit/(pierdere) dupå impozitare. dar înainte
de câætigul net din vânzarea activitåœii întrerupte
91.189
68.467
33%
Profitul net al exerciœiului financiar
91.189
68.467
33%
Acœiuni ordinare
11.962.586.385
11.962.586.385
0%
Câætiguri pe acœiune (în EUR/acœiune)
0,0076
0,0057
34%
Indicatori de performanœå			
Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) înainte de impozitare
19,61%
15,02%
31%
Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) dupå impozitare
16,79%
12,97%
29%
Rata cost/venituri
65,27%
61,91%
5%
Rentabilitatea activelor (ROA) înainte de impozitare
2,13%
1,64%
30%
Rata risc/câætig
23,06%
51,74%
-55%
Resurse			
Numår angajaœi
6.880
6.903
Unitåœi bancare
540
559
*Conversie informativå, neauditatå
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4.4. London Benchmarking Group - evaluarea impactului în comunitate
Modelul teoretic LBG2 ia în calcul patru principii, ce acœioneazå ca un filtru în selectarea datelor care
se raporteazå:
1.

Compania îæi asumå importanœa motivaœiilor ce stau la baza programelor comunitare æi rezultatele
modelului LBG, deoarece ele influenœeazå æi procesul de måsurare.

2.

Contribuœiile måsurate sunt doar cele realizate din dorinœa de a crea schimbare în comunitate æi
nu intrå sub incidenœå legislativå.

3.

Dacå organizaœia nu e foarte sigurå de valoarea unei contribuœii, e mai bine ca aceasta så nu fie
incluså în datele raportate.

4.

Valoarea contribuœiei în naturå se cuantificå la preœul de producœie al companiei, nu la preœul de
vânzare.

Punctul forte al acestui model teoretic este
poziœionarea neutrå asupra celor trei tipuri de
motivaœii – caritabile, comerciale [i strategice,
susœinând atribuirea transparentå a proiectelor
diferitelor obiective ale companiei æi a motivaœiilor
care le-au generat.
Pe lângå acest criteriu, modelul LBG mai ia în calcul
în evaluarea contribuœiilor tipul de resurse investite,
cauzele susœinute æi ariile geografice deservite de
companie prin iniœiativele sale.

Implicare
comunitarå
a companiei
activitate
economicå

caritabilå
strategicå
comercialå
contribuœii obligatorii
activitate economicå

A doua componentå a modelului teoretic 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. Începând cu anul 2010, grupul internaœional a dezvoltat semnificativ
aceastå parte de raportare, pentru a asigura o culegere mai uæoarå dar æi mai coerentå a rezultatelor.
Conform noii metodologii de raportare a rezultatelor, principalele zone în care sunt monitorizate
schimbåri datorate proiectelor comunitare sunt: beneficiari finali æi comunitate, organizaœia partenerå,
mediu æi companie. În plus, schimbårile generate în aceste arii sunt evaluate æi în funcœie de profunzimea
schimbårii, pentru a putea estima durabilitatea intervenœiilor.
Schema de mai jos prezintå modul de structurare a datelor evaluate pentru un proiect comunitar, în
funcœie de resursele investite æi rezultate.

Anexa 3 prezintå informaœii despre facilitatorul de œarå pentru modelul London Benchmarking Group - Asociaœia
pentru Relaœii Comunitare.
2)
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Pentru proiectele din anul 2010, grupul LBG din România a început så raporteze activitatea comunitarå
folosind aceastå metodologie îmbunåtåœitå. Datoritå faptului cå instrumentele de colectare a datelor
privind rezultatele comunitare au fost distribuite partenerilor în timpul sau dupå finalizarea propiectelor,
iar aceætia nu au fost conætienœi pe timpul derulårii proiectelor de datele care trebuie monitorizate,
o parte din rezultatele raportate sunt încå estimåri. De asemenea, mulœi parteneri comunitari nu au
reuæit så ofere date în concordanœå cu profunzimea de detaliu pe care noile instrumente o permit. Ne
aæteptåm înså ca în anii urmåtori datele culese prin noua metodologie de lucru så ofere o imagine cât
mai aproape de realitatea din comunitåœile susœinute de membrii grupului LBG România.

Rezultate [i impact

Investi]ii ale companiei
Proiect comunitar
Beneficii \n comunitate

Beneficii pentru companie

Cum
Financiar
Timp
În naturå
Costuri mgm

De ce

Proiectul ajut` compania
s` \[i ating` obiective
strategice de CCI?

Contribuœii caritabile
Investiœii strategice
Iniœiative comerciale

Ce

Proiectul ajut` compania
s` \[i ating` obiective
de business mai largi?

Educaœie æi tineret
Sånåtate
Artå æi culturå
etc.

Resurse suplimentare atrase

Tipul beneficiarilor

Cine
Cum

Tipul schimbårii
Profunzimea
impactului

Organiza]ii partenere

Cum

Ce
Cum

Mediu
Ce

Cum

Tipul schimb`rii
Profunzimea
Profunzimea
impactului
impactului

Ariile de impact
Profunzimea
impactului

Companie
Profunzimea
impactului

Ce

www.raiffeisen.ro
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Tipul schimb`rii

Unde
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Cine

Persoane (beneficiari)

Cum
Regiune
Judeœ
Oraæ

Angaja]i voluntari

Ariile de impact
Profunzimea
impactului
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Metodologia utilizat` în culegerea datelor
Raportul de analizå a datelor se bazeazå exclusiv pe date furnizate de membrii grupului LBG România.
ARC a verificat împreunå cu fiecare membru corectitudinea modului de înregistrare a datelor. Aceastå
verificare nu are statut de auditare a datelor, fiind bazatå pe informaœiile oferite de membri, fårå ca
ARC så aibå acces la toate datele surså.
În cadrul serviciului LBG, ARC nu solicitå o evaluare exhaustivå a proiectelor æi programelor de
implicare în comunitate a companiilor, înså solicitå acestora så menœioneze foarte clar ce proiecte sunt
evaluate æi pe cât posibil, ce procent reprezintå acestea din activitatea totalå a companiilor. În baza
acestei solicitåri, raportul de analizå se referå exclusiv la proiectele æi obiectivele menœionate de fiecare
membru în parte.
Datele analizate prin intermediul LBG sunt culese din:
1.

Formularul de colectare a datelor pus la dispoziœie de facilitatorul de œarå al grupului LBG România
(ARC) fiecårei companii membre. Acest formular de colectare corespunde modelului internaœional
de colectare æi analizå a datelor. Pentru o bunå completare a acestui instrument, ARC a pus
la dispoziœia fiecårui membru un ghid de colectare a datelor. Acest ghid oferå o imagine de
ansambul asupra modului de clasificare æi cuantificare a resurselor, precum æi sfaturi privind modul
de raportare a proiectelor aflate la intersecœia dintre CCI3 æi CSR;

2.

Contracte de sponsorizare cu parteneri non profit (organizaœii neguvernamentale, instituœii publice
sau autoritåœi locale) – când acestea sunt puse la dispoziœie de companiile membre;

3.

Rapoarte de activitate æi rapoarte financiare furnizate de partenerii comunitari, rapoarte de preså
etc. Datele cuprind toate contractele ce fac referire la contribuœii în bani, produse, servicii (pro
bono æi/sau preœ redus) æi timp (voluntariat);

4.

Formularele de raportare ale serviciului LBG destinate partenerilor comunitari. Aceste formulare
de raportare au rolul de colectare a datelor ce structureazå informaœiile conform modelului de
analizå LBG.

5.

Formulare de evaluare destinate voluntarilor corporatiæti (dacå e cazul). Acest formular de
colectare este de asemenea un instrument construit în cadrul serviciului LBG æi are rolul de a
colecta informaœiile privind beneficiile aduse angajaœilor companiilor membre într-un format unitar,
compatibil cu modelul de analizå LBG.

Datele analizate în acest raport se referå la anul calendaristic 2010. În cazul în care sunt date care
depåæesc acest interval, sunt fåcute referiri specifice privind perioada de timp surprinså în analizå.

3)

CCI: Corporate Community Involvement
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4.5. Impact în comunitate
Datele de referin]` ale anului 2010
l
5.153.524.4) RON este suma totalå investitå de Raiffeisen Bank în programe comunitare;
l
Peste 286.000 beneficiari au fost asistaœi în cadrul proiectelor suœinute de bancå;
l
Suma totalå investitå în 2010 de Raiffeisen Bank împreunå cu angajaœii, clienœii æi partenerii
acesteia a fost de 6.275.600 RON, echivalentul a 0,3% din cifra de afaceri æi 1,25% din
profitul brut al båncii pentru anul 2010;
l
Valoarea resurselor suplimentare atrase raportate în 2010 este de 5 ori mai mare decât
valoarea resurselor suplimentare raportate în 2009;
l
Partenerii båncii au implicat de 3 ori mai mul]i beneficiari în activitåœile comunitare;
l
Banca a investit aproape jum`tate din resursele destinate inœiativelor comunitare în proiecte de
mediu.

Valoarea investi]iei Raiffeisen Bank în programe comunitare
Graficul de mai jos prezintå distribuœia resurselor în anul 2009, în funcœie de tip, în valoare procentualå.
Ce investeæte Raiffeisen Bank în programe comunitate
0,002%
2009

0,64%

98,80%

2010

0,55%

94,39%

80%

82%

84%

Financiare

86%

0,62%

4,82%

88%

Costuri de management

90%

92%

În naturå

94%

96%

0,18%

98%

100%

Timp

Valoarea totalå a resurselor investite æi structura invesœiliilor în comunitate raportat la tipul resurselor
oferite au fost aproape identice cu cele din anul precedent, ceea ce demonstreazå continuitate în
atitudinea båncii faœå de partenerii såi comunitari. Aceastå abordare este extrem de importantå pentru
organizaœiile beneficiare, deoarece sursele tradiœionale de finanœåri pentru proiecte comunitare ale
organizaœiilor neguvernamentale au fost puternic afectate pe parcursul anului 2010 de retragerea unor
mari programe de finanœare pe de o parte, æi pe de altå parte de diminuarea succesului în atragerea
de fonduri de la companii ca urmare a crizei economice. Creæterea costurilor de management indicå
atenœia pe care banca a acordat-o dezvoltårii æi îmbunåtåœirii practicii sale de CCI.

4)
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Motiva]ii5 care stau la baza implic`rii în comunitate
De ce se implicå Raiffeisen Bank în comunitate (motivaœii)
94%

100%
90%

82%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

12%

10%

5%

3%

3%

0%
2010

strategice

2009

comerciale

caritabile

La fel ca æi în 2009, proiectele strategice, implementate pe termen lung æi în care compania urmåreæte
schimbårile generate de proiectele susœinute, sunt cele care au atras cele mai mari contribuœii în 2010
(82%). Aceastå direcœie de acœine demonstreazå atenœia crescutå a båncii la schimbårile comunitare de
profunzime æi orientarea straregiei de responsabilitate corporativå cåtre proiecte sustenabile, rezistente
pe un orizont lung de timp.
Cea mai importantå creætere procentualå au avut-o proiectele comerciale, suma crescând de la 3%
în 2009 la 12% în 2010. Aceastå ascensiune aratå faptul cå Raiffeisen Bank înœelege importanœa æi
utilitatea proiectelor de acest tip, în care îmbinå beneficiile comunitare cu beneficii legate de branding
al produselor æi serviciilor, abordarea de noi pieœe sau construirea reputaœiei companiei.

Serviciul LBG clasificå motivaœiile care stau la baza iniœiativelor comunitare în trei categorii: CARITABILE,
STRATEGICE, COMERCIALE.
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.
Investiœiile strategice indicå implicarea companiei pe termen lung în parteneriate comunitare, råspunzând unui
numår limitat de nevoi comunitare, alese de companie în aæa fel încât så susœinå æi eforturile sale de business
(întårirea unei bune imagini, loializarea angajaœilor, reducerea unor riscuri în relaœia cu comunitatea etc.). Cauzele
æi abordarea investiœiilor strategice se axeazå pe beneficii mutuale, pentru comunitate æi companie. Proiectele
de acest tip presupun un efort de coordonare mai mare, incluzând æi resurse destinate monitorizårii schimbårilor
realizate æi ajustårii modului de implementare, înså duc mult mai sigur spre rezultatele dorite. Aceste iniœiative nu
permit flexibilitate din partea companiei în a råspunde mai multor nevoi sau cauze care reies din comunitåœi înså
garanteazå acoperirea în profunzine a unor nevoi.
Iniœiativele 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.
8)
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La rândul lor, poriectele caritabile au crescut ca valoare (de la 3% în 2009 la 5% în 2010), acest
lucru demonstrând cå pe durata anului 2010 banca a avut o mai mare flexibilitate în a råspunde unor
nevoi prezentate de noi parteneri comunitari sau în a råspunde aceloraæi cauze strategice, dar prin
iniœiative, ce nu au fost cuprinse în strategia båncii pânå în acest an.

Cauzele susœinute de Raiffeisen Bank în 2010
Anul 2010 a reprezentat un an important pentru banå din punct de vedere al cauzelor susœinute,
deoarece domeniile principale de investiœie au început så se contureze mult mai clar. În plus, ierarhia
domeniilor comunitare s-a schimbat extrem de mult. În 2009 proiectele sociale erau cele care au reuæit
så atragå cele mai multe resurse ale båncii, urmate de proiectele de sånåtate. În 2010 distribuœia
resurselor comunitare a fost mult mai echilibratå, conturându-se distinct cele cinci arii de interes ale
båncii: mediu, artå æi culturå, educaœie æi tineret, ajutor social æi sport.
Proiectele de mediu au devenit în 2010 principalele iniœiative în care banca a ales så se implice. Aceste
iniœiative au atras aproape jum`tate din resursele disponibile ale Raiffeisen Bank pentru implicare
comunitarå, în condiœiile în care în anul precedent proiectele de ajutor social au beneficiat de sprijin
extrem de consistent din partea acesteia (aproape 60% din resursele de CCI ale båncii).
Urmåtoarele cauze comunitare în care banca a investit resurse în 2010 sunt: art` [i cultur` (18%),
educa]ie [i tineret (11%), interven]ii sociale [i sport (10%).

Ce cauze susœine Raiffeisen Bank (%)
60%

56%

50%

46%

40%
30%
18%

20%

11%
10%

10%

12%

10%

8%

4%
0%

0%

2%

2%

2010

mediu

artå æi culturå

educaœie æi tineret

6%

2009

ajutor social

sport

sånåtate

altele

Mediu
Organizaœia noastrå este prezentå în 210 localitåœi pe întreg teritoriul œårii. Din acest motiv suntem atenœi
la problemele de mediu cu care se confruntå comunitåœile urbane æi ne implicåm activ în dezvoltarea
sau susœinerea de proiecte care promoveazå mijlocele nepoluante de transport æi ca remediu pentru
poluarea cauzatå de trafic æi sedentarismul specific mediului urban. Organizaœia s-a implicat de
asemenea în proiecte care contribuie la creæterea cantitåœii de spaœiu verde pe cap de locuitor,
care educå persoanele pentru un comportament responsabil faœå de mediu æi în spiritul consumului
responsabil de resurse æi al reciclårii.
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Tabelul de mai jos prezintå consumul înregistrat de Raiffeisen Bank pe 2010 pentru principalele tipuri
de resurse 6.

Resursa

Volum

Unitate de måsurå

Energie electricå

678.239

Mwh

Energie termicå

15.738

Gcal

Apå

273.595

mc

Combustibili

1.424.017

l

Hârtie 10

396.110

1.000 coli A4

Consum de resurse/angajat în 2010
Resursa

Volum

11

Unitate de måsurå

Energie electricå

100,86

Mwh

Energie termicå

2,34

Gcal

Apå
Combustibili
Hârtie

40,68
211,78
58,90

mc
l
1000 coli A4

Protecœia mediului este cauza principalå în care Raiffeisen Bank a investit în 2010. Astfel vorbim despre
un numår de 8 proiecte, dintre care 2 de nivel naœional. Partenerii comunitari a cåror activitate s-a axat
pe aceastå cauzå au raportat urmåtoarele arii de beneficii de mediu:

Valorile au fost calculate pentru un preœ mediu în 2010 astfel: energie electricå - 18,77 ron/Mwh, energie termicå
- 150 ron/gigacalorie, apå - 2,86 ron/mc, combustibil - 0,57 eur/l, la un curs de 4,3 ron/1eur, hârtie - 4,45
eur/1.000 coli A4. Sursele datelor au fost Ordonanœa 45/23 dec. 2010, estimare conf. ANRE, ApaNova, statistici
ale Comisiei Europene.
10)
Luåm în calcul doar hârtia utilizatå intern la copiatoare sau imprimante.
11)
Consumul total/nr de angajaœi la 31 decembrie 2010.
6)
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Dintre partenerii comunitari care au raportat activitåœi/proiect privind protecœia mediului, aceætia au menœionat:
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Reducerea emisiilor de gaze æi a efectelor de serå

70%

63%

Protejarea unor specii periclitate
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Conservarea sau îmbunåtåœirea calitåœii apei
mårilor / râurilor / pescåriilor

38%

Conservarea ariilor protejate

25%

Plantare æi/sau protejare de copaci

25%

Scåderea cantitåœilor de deæeuri nereciclabile

13%

Graficul de mai jos prezintå profunzimea schimbårilor de mediu raportate de beneficiarii comunitari
Grade de profunzime a schimbårii în cazul activitåœilor / proiectelor de mediu
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Luând în calcul faptul cå cele mai mari parteneriate ce se adreseazå nevoilor protecœiei æi conservårii
mediului sunt încå foarte noi iar abordårile alese fac apel la schimbåri de comportament æi atitudine sau
chiar la schimbåri legislative, faptul cå schimbårile sunt încå mici este un lucru natural, reprezentând o
primå etapå a drumului pe care organizaœia a pornit în domeniul protejårii mediului. Pe termen lung,
banca se va asigura cå partenerii comunitari au capacitatea de a genera schimbåri de profunzime,
astfel încât succesul acestor proiecte så fie asigurat.
Pe lângå intervenœiile directe de protejare a mediului, cele opt proiecte susœinute de Raiffeisen Bank au
avut æi o importantå componentå de implicare a oamenilor în crearea unor comportamente responsabile
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faœå de mediu. Conform raportårilor partenerilor comunitari, activitåœile lor care au presupus implicarea
indivizilor æi s-au axat pe douå tipuri de schimbåri: reducerea consumului de resurse nereciclabile æi
creæterea gradului de reciclare.
Proiectele / activitåœile care au implicat oameni în protecœia mediului s-au axat pe:

67%
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Reducerea consumului individual de energie æi combustibil

80%

100%

Creæterea gradului de reciclare

Pentru dou` treimi din persoanele implicate în activitåœile de protecœie a mediului au fost raportate
schimbåri privind conservarea resurselor nereciclabile.
I Love Velo este principalul proiect de mediu al organizaœiei æi a fost realizat în
parteneriat cu asociaœia Green Revolution. I Love Velo este cel mai mare proiect de
bike sharing gratuit din œarå. Proiectul a fost lansat pe data de 9 mai 2010 printr-un
eveniment în Bucureæti æi a fost extins în œarå în luna iulie. Au fost deschise 8 centre
de închiriere gratuitå de biciclete, 4 în Bucureæti æi câte unul în Iaæi, Cluj, Tg. Mureæ æi
Constanœa. Centrele au funcœionat în perioada mai-noiembrie 2010 æi au înregistrat un
total de aproximativ 200.000 de utilizatori, urmând så fie redeschise în martie 2011.
Parcurile Raifi sunt un proiect dezvoltat de Raiffeisen Bank în parteneriat cu Asociaœia Mai Mult Verde
æi au avut ca obiectiv crearea de spaœiu verde în acele oraæe care au o cantitate de spaœiu verde pe
cap de locuitor mai micå decât media europeanå. Astfel au fost lansate parcuri în Ploieæti, Focæani,
Alexandria, Cålåraæi æi Galaœi. Spaœiile au fost amenajate cu gazon, puieœi æi mobilier din plastic
reciclat. În total s-au realizat 2.500 mp de spaœiu verde.
C`su]a de hârtie, un proiect al Atelierului de carte æi în parteneriat cu Muzeul Œåranului
Român, realizat de artistul Råzvan Supuran, este o premierå la noi în œarå. Artistul æi-a
propus så realizeze din hârtie reciclatå æi råæini naturale o cåsuœå în miniaturå. Proiectul
s-a încheiat în septembrie 2010, iar cåsuœa este expuså la MŒR. Proiectul a fost susœinut de
Raiffeisen Bank atât cu donaœii de hârtie, cât æi cu suport financiar, iar la realizarea cåsuœei
au contribuit un numår de 36 voluntari.
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Art` & cultur`
Pentru cå recunoaætem arta æi cultura româneasca ca un domeniu de excelenœå, am ales sa fim partenerii
de tradiœie ai unor evenimente cum sunt: Festivalul International Johann Strauss, Festivalul Internaœional
de Muzicå de Camerå SoNoRo, Festivalul de Teatru de la Sibiu, Noaptea Albå a Galeriilor sau
proiectul Bucureætiul într-o zi.
Raiffeisen Bank este de 4 ani partenerul festivalului SoNoRo. Aflat la a cincea ediœie,
festivalul s-a desfåæurat la începutul lunii noiembrie 2010, timp de douå såptåmâni,
în Bucureæti, Iaæi æi Cluj-Napoca, sub tema „Un ballo in maschera”. Festivalul este un
eveniment cultural de excepœie, remarcându-se printr-un public tot mai numeros, în
2010 înregistrând aproximativ 5.500 de spectatori.
Pentru prima datå am susœinut Festivalului Interna]ional de Teatru de la Sibiu, aflat la cea de-a XVII-a
ediœie, care a avut loc în perioada 28 mai – 6 iunie 2010 sub tema „Întrebåri” / “Questions”. Oferta
culturalå a acestei ediœii a fost deosebit de bogatå æi variatå, cuprinzând de la producœii reprezentative
ale marilor teatre româneæti, dar æi din stråinåtate, spectacole de stradå în oraæul vechi æi în cetåœile æi
bisericile fortificate medievale din împrejurimile Sibiului, spectacole de teatru-dans, flamenco, balet,
dans contemporan, teatru de påpuæi, spectacole de lumini, muzicå, pantomimå, pânå la conferinœe,
dezbateri, expoziœii de fotografie æi picturå, lansåri de carte, instalaœii æi ateliere, care au transformat
Sibiul într-o veritabilå capitalå culturalå a lumii.
Noaptea alb` a galeriilor, aflatå la cea de-a patra ediœie, s-a desfåæurat în
40 de spaœii expoziœionale din Bucureæti, în noaptea dinspre 11 spre 12 iunie,
de la ora 7 seara, pânå la ora 4 dimineaœa. Evenimentul a adus peste 140 de
artiæti æi a promovat bicicleta ca mijloc alternativ de transport. Evenimentul a fost
realizat cu sprijinul cu Raiffeisen Bank æi în parteneriat cu Muzeul Naœional de
Artå Contemporanå æi Asociaœia Green Revolution.
Proiectul Bucure[tiul într-o zi are drept scop punerea în valoare a patrimoniului cultural æi turistic al
capitalei într-o manierå ineditå, prin marcarea în teren a trei trasee ce stråbat zonele cu cea mai bogatå
încårcåturå istoricå æi artisticå ale oraæului. Cele trei trasee parcurg zona cuprinså între centul vechi
al capitalei, Æoseaua Kiseleff æi Calea Victoriei iar hårœile æi informaœiile despre trasee sunt disponibile
pe http://www.bucurestiulintrozi.ro/. Lansarea acestor rute pietonale a fost urmatå de o serie de 12
emisiuni transmise de canalul de televiziune The Money Channel, care prezintå istoria celor 3 trasee
culturale. Raiffeisen Bank a fost partenerul principal al acestei serii de emisiuni æi de asemenea a
susœinut lansarea celor trei trasee culturale în cadrul evenimentului Sindrofie la Æosea.

Educa]ie
Credem cå educaœia este esenœialå pentru dezvoltarea solidå atât a indivizilor, cât æi
a comunitåœilor. Încurajåm tinerii din comunitåœile în care ne desfåæuråm activitatea så
dobândeascå aptitudinile æi cunoætinœele necesare dezvoltårii lor în comunitate. Suntem activi
în proiecte care ajutå populaœia tânårå så îæi extindå educaœia generalå æi pe cea financiarå.
În cursul anului 2010 ne-am oferit suportul unor instituœii de învåœåmânt dar æi unor asociaœii
care au dezvoltat proiecte de educaœie. Asociaœia Charity Gift a desfåæurat pe tot parcursul
anului 2010 un program de educaœie alternativå pe douå direcœii: sånåtate - Generaœia S æi
mediu - Guerrilla verde. Prin programul Generaœia S tinerii de liceu sau din învåœåmântul
postuniversitar din Bucureæti, Braæov, Cluj-Napoca, Timiæoara æi Iaæi au fost informaœi pe teme
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de sånåtate. Ei au participat la proiecœii de filme æi dezbateri despre alimentaœia nesånåtoaså, fumat,
consumul de alcool æi importanœa unui stil de viaœå sånåtos. Prin programul Guerrilla Verde tinerii din
oraæele mari ale œårii au luat parte la proiecœii de filme æi la discuœii pe teme de mediu.

Social
Ca æi în anii trecuœi, råmânem conætienœi de nevoia de asistenœå socialå æi
suntem receptivi la nevoile comunitare. Ceea ce ne dorim så creåm în domeniul
social este o dezvoltare sustenabilå, atât pentru organizaœiile partenere, cât æi
pentru beneficiarii lor. Astfel am ales så finanœåm acele proiecte care oferå
beneficiarilor æansa la autonomie æi independenœå. Din acest motiv am demarat
cu Fundaœia Principesa Margareta a României proiectul „O meserie, o æanså la
un viitor”. Acest proiect naœional de educaœie are ca obiectiv integrare pe piaœa
forœei de muncå a 60 de tineri din centrele de plasament din Iaæi, Bråila æi Craiova. Aceætia au fost
selectaœi pentru a primi o burså de studii în cadrul Grupurilor Æcolare ale Cooperaœiei Meæteæugåreæti
“Spiru Haret” UCECOM. Tinerii au putut alege între cursuri de meserii de 4-6 luni sau cursuri de liceu,
cu durata de 4 ani. 13 dintre tineri au ales cursuri de lungå duratå iar 47 dintre ei au ales cursuri de
scurtå duratå, tinerii specializându-se în meserii ca cea de ospåtar, bucåtar, måcelar, frizer, coafor sau
mecanic auto. Pe 15 februarie 2011, 12 tineri din centrele de plasament din Iaæi au absolvit cursurile
de calificare organizate în cadrul programului, iar Raiffeisen Bank le-a oferit suport în gåsirea unui loc
de muncå la partenerii såi de afaceri. Pe lângå bursa de studii, proiectul le oferå tinerilor un program
de mentorat pentru a le furniza suportul æi aptitudinile necesare pentru o bunå integrare socialå. Acest
program de mentorat a fost realizat cu sprijinul voluntarilor angajaœi Raiffeisen Bank sau cu voluntari din
cadrul Fundaœiei de Servicii Sociale Bethany Iaæi, care i-au meditat pe tineri la limbi stråine, matematicå
sau limba românå æi au petrecut timp împreunå cu tinerii.
Ca æi în trecut, am continuat parteneriatul cu organizaœia internaœionalå United Way pentru a strânge
fonduri, selecta æi monitoriza proiectele care vin în întâmpinarea nevoilor comunitare. În 2010 82 de
angajaœi au fost voluntari în selecœia æi monitorizarea proiectelor finanœate de United Way, însumând
un total de 615 de ore de activitate. Aproximativ 950 dintre angajaœii Raiffeisen Bank au contribuit cu
donaœii salariale, suma care a fost dublata de banca. Prin suportul financiar acordat de bancå United
Way a putut oferi sprijin pentru peste 34 de proiecte de la diferite ONGuri, cu un numår total de
7.371 de beneficiari direcœi, în domeniile educaœie, sånåtate, integrare socialå æi profesionalå.

Sport
Raiffeisen Bank susœine sportul de maså ca stil de viaœå sånåtos. În 2010 am continuat parteneriatele
noastre strategice pentru evenimentele Bucharest City Marathon æi Sport Arena Street Ball.
În 2010 maratonul a fost acreditat internaœional æi a fost înscris în lista oficialå a maratoanelor lumii
æi afiliat Asociaœiei Internaœionale a Maratoanelor Stradale. Aceastå ediœie a numårat în jur de 6.000
de participanœi, pe diferite categorii de vârtså. Bucharest City Marathon este un eveniment organizat
de Asociaœia Bucharest Running Club, cu sprijinul Raiffeisen Bank. De asemenea organizaœia a fost
prezentå la maraton cu 43 angajaœi, dintre care 1 maratonist, 4 alergåtori la semimaraton, 6 echipe
de ætafetå æi 14 alergåtori la cursa popularå.
Sport Arena Street Ball ediœia a cincea a avut aproximativ 1.000 de echipe participante, adicå peste
3.500 de jucåtori amatori din toatå œara. De asemenea în 2010 a fost organizat pentru a doua oarå
Campionatul European de Slamdunk, cu participanœi din 14 œåri.
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Partenerii comunitari
Organiza]iile neguvernamentale au fost principalii parteneri (76%) de implicare în comunitate ai
båncii, urmate de institu]iile non-profit – æcoli æi muzee (13%). Aceastå distribuœie a resurselor este
de aæteptat, având în vedere faptul cå ONG-urile au infrastructura necesarå æi misiunea de a adresa
cauze comunitare. Dintre aceasta, tot mai multe din ele au æi experienœa necesarå în crearea de
parteneriate cu sectorul de afaceri.
Complementar sectorului ONG æi a cauzelor adresate de acestea, existå încå nevoi comunitare în care
instituœiile non-profit au expertiza æi logistica necesare mult mai bine dezvoltate faœå de cea a ONGurilor în implementarea proiectelor, în special pe domeniile educaœional sau cultural dar æi sånåtate æi
îngrijire.
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Autoritåœi legale

Acoperire geografic`
Tabel 1127
Zona
geograficå

Valoarea
contribuœiei %

Valoarea contribuœiei RON

Bucureæti
Regional
Iaæi
Cluj
Constanœa
Cålåraæi
Prahova
Galaœi
Teleorman
Vrancea
Braæov
Bråila

40%
14%
10%
8%
6%
4%
3%
3%
3%
3%
2%
1%

1,963,491.84
694,636.27
463,358.95
387,863.27
273,235.41
171,635.78
164,165.40
156,868.35
156,868.35
156,868.35
120,942.72
38,634.46

Timiæoara

1%

26,488.09

Conform raportårii oferite de Raiffeisen Bank, acoperirea geograficå a proiectelor susœinute de bancå este mai
mare decât este prezentatå în acest tabel. Cum înså valorile financiare au fost mici în celelalte zone, pentru a face
cât mai uæoarå citirea informaœiilor prezentate, am ales så påstråm în acest tabel doar acele zone geografice în
care investiœia båncii a depåæit 1% din valoarea totalå investitå.
12)
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Analiza tabelului 1 aratå faptul cå în 2010 Banca a avut în atenœie toatå œara, selectându-æi parteneri
comunitari care au capacitatea de a råspunde unor nevoi în diferite regiuni.
Bucureætiul råmâne în continuare o zonå de implicare comunitarå importantå, asta æi pentru cå o mare
parte din partenerii comunitari care se adreseazå unor cauze importante pentru bancå opereazå în
capitalå.

Resursele suplimentare atrase
Conform standardului LBG companiile pot raporta resursele investite de alœi actori importanœi în
proiectele susœinute de companii. Resursele suplimentare atrase sunt raportate atunci când aceste
contribuœii sunt posibile datoritå faptului cå finanœarea companiei a atras atenœia asupra cauzei propuse
de organizaœia beneficiarå sau pentru cå a pus la dispoziœia acestor actori un mecanism prin care så
poatå contribui mai uæor.
Raportul dintre resursele investite æi fondurile suplimentare atrase
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Graficele de mai sus aratå cå valoarea resurselor suplimentare atrase raportate în 2010 a crescut de
aproape 5 ori fa]` de anul precedent. Aceastå diferenœå poate fi generatå de calitatea raportårii
oferitå de partenerii comunitari. Anul precedent a fost primul an în care partenerilor comunitari li s-a
solicitat så raporteze retroactiv pentru acest parametru. Este posibil ca unii parteneri så nu fi putut
oferi o raportare completå pentru anul 2009. Astfel, creæterea observatå în 2010 este datoratå mai
de grabå unei evaluåri mai temeinice, decât unor schimbåri semnificative în metodele de atragere de
fonduri folosite de partenerii comunitari.
Conform raportårii resurselor suplimentare atrase în 2010, putem spune ca Raiffeisen Bank împreunå
cu donatorii pe care i-a atras înspre proiectele comunitare implementate de bancå au investit în
comunitate 6.275.606 RON.
Graficul de mai jos prezintå distribuœia acestor resurse suplimentare atrase de companii æi partenerii
lor comunitari. Valoarea cea mai mare a contribuœiilor suplimentare atrase o reprezintå categoria alte
surse (74%) – în care sunt încadrate campanile sau evenimentele de atragere de fonduri realizate
de partenerii comunitari cu sprijinul båncii. Aceastå grupå de donatori este importantå deoarece
aceste sume nu ar fi putut fi atrase dacå banca nu ar fi susœinut cauza respectivå æi dacå nu ar fi crescut
încrederea donatorilor în proiectul respectiv.
Acest tip de susœinere este extrem de importantå pentru partenerii comunitari deoarece contribuie la
crearea capacitåœii ONG-urilor de a-æi permanentiza noi parteneriate sau noi susœinåtori æi mai ales,
de a câætig încredere în propria capacitate de a obœine fonduri din surse noi. Prin desfåæurarea
acestor tipuri de parteneriate, în care ONG-rile primesc nu numai susœinere financiarå din partea
båncii, ci au æi oportunitatea de a testa noi mecanisme de atragere de fonduri duce æi la dezvoltarea
lor organizaœionalå, ceea ce reprezintå un efect benefic pe termen lung în viaœa respectivelor instituœii.
Sursa contribuœiilor suplimentare atrase
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În continuare, angaja]ii båncii råmân o categorie importantå de susœinåtori ai proiectelor de implicare
în comunitate. 19% din sumele suplimentare atrase sunt oferite de aceætia, ceea ce demonstreazå
ataæamentul lor faœå de proiectele comunitare. Asemeni båncii, angajaœii acesteia au ales så råmânå
constanœi în susœinerea pe care o oferå, indiferent de contextul economic actual.
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Rezultate138 în comunitate, rezultate în companie
Pe durata anului 2010 partenerii comunitari ai båncii au asistat prin proiectele lor peste 286.170
beneficiari. Proiectele care s-au adresat unor numere mari de persoane (în special proiectele de mediu
æi sport) nu s-au concentrat pe anumite categorii specifice de beneficiari, considerîndu-se cå succesul
proiectelor este dat æi de diversitatea persoanelor implicate. Din acest motiv 92% din persoanele
raportate ca beneficiari de partenerii comunitari au fost încadrate ca persoane f`r` grup specific.
Tinerii æi copii reprezintå una din categoriile importante asupra cåreia partenerii comunitari ai båncii
s-au adresat prin iniœiativele lor, urmate apoi de proiectele destinate persoanelor cu nevoi speciale.

Categoriile principale de beneficiari
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În cazul tuturor acestor beneficiari, modelul LBG analizeazå trei categorii de schimbåri:
l
l
l

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

În decursul anului 2010 instrumentele de colectare a datelor privind schimbårile realizate de partenerii comunitari
cu ajutorul resurselor investite de companie au fost îmbunåtåœite în mod semnificativ. Proiectele derulate în 2010
sunt primele în care s-a utilizat aceastå nouå metodologie de lucru, iar în marea majoritate a cazurilor instrumentele
de lucru au fost date partenerilor comunitari pe durata sau la finalul perioadei de implementare. De aceea datele
culese sunt estimåri iar analizele realizate pe baza acestora trebuie considerate ca estimåri. Totuæi am considerat
important så introducem aceste date în raport deoarece ele reflectå, chiar dacå încå nu foarte exact, impactul
generat de investiœia båncii în comunitate æi companie.
13)
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Proiectele comunitare susœinute de Raiffeisen Bank au generat schimbåri în special în zona de calitate
a vieœii, dar æi schimbåri de comportament. Aceste schimbåri se datoreazå în special proiectelor de
mediu, sport æi a celor culturale. Scopul principal al acestor proiecte este de a încuraja oamenii så
îmbråœiæeze comportamentele sånåtoase care au posibilitatea ca pe termen lung så ducå æi la creæterea
calitåœii vieœii.
Beneficiarii proiectelor comunitare au...
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...dezvoltat noi abilitåœi sau æi-au
îmbunåtåœit eficienœa personalå

În plus faœå de aceste categorii de schimbåri pe care proiectele comunitare le pot aduce beneficiarilor,
modelul LBG a urmårit æi profunzimea acestor schimåri. Astfel, în cazul proiectelor implementate de
partenerii comunitari ai Raiffeisen Bank:
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Acœionåm responsabil

Din beneficiarii cårora li s-a oferit posibilitatea så îæi dezvolte abilitåœi æi cunoætinœe...
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

au fost pasivi

45%

42%

au ales så se implice pentru a învåœa/dezvolta
abilitåœi

34%

au dezvoltat cunoætinœe / abilitåœi

13%

utilizeazå pe termen lung cunoætinœele / abilitåœile

7%

au raportat schimbåri semnificative datorate
cunoætinœelor / abilitåœilor noi

3%

Din beneficiarii a cåror calitate a vieœii s-a dorit îmbunåtåœitå...
0%

10%

au avut acces la schimbare, dar nu au acœionat

30%

40%

50%

60%

70%

80%

20%

s-au implicat

70%

au identificat beneficii pe termen scurt

4%

au beneficiat de schimbåri minore,
dar pe termen lung

4%

au beneficiat de schimbåri majore pe ternen lung

20%

2%

Cum era de aæteptat, în marea majoritate, beneficiarii se aflå în faze de conætientizare æi implicare
pentru a-æi schimba atitudini, comportamente, abilitåœi sau calitatea vieœii. Doar grupuri mici de
beneficiari ajung în etape de schimbare profundå.
Acest lucru se întâmplå deoarece partenerii comunitari comunicå oportunitåœile de schimbare æi dedicå
activitåœi pentru a apropia grupuri de beneficiari de activitåœile lor. Înså pentru a putea crea intervenœii
de profunzime, aceæti parteneri trebuie så dedice un numår mare resurse umane, de timp æi financiare.
De aceea, pentru a putea realiza cu adevårat schimbåri, intervenœiile lor sunt realizate pentru numere
mici de beneficiari.
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Resursele investite de bancå în proiectele comunitare nu aduc schimb`ri doar la nivel de beneficiari, ci
æi la nivelul organiza]iilor care le implementeazå. Astfel, cei 45 parteneri comunitari direcœi ai båncii
au evaluat beneficiile pe care ei, ca instituœii le-au simœit pe durata anului 2010.
Schimbåri generate în cadrul organizaœiilor partenere
0%

20%

40%

60%

oferå servicii/produse noi

80%

100%

77%

creætere a vizibilitåœii æi reputaœiei organizaœionale

60%

au economisit resurse financiare

60%

creætere a timpului dedicat beneficiarilor

47%

creætere a capacitåœii de angajarre / gåzduire
de voluntari

44%

creætere a capacitåœii de instruire a angajaœilor /
voluntarilor

44%

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

26%

iniœiere sau susœinere a activitåœii de lobby

23%

Ca æi în cazul schimbårilor aduse beneficiarilor, modelul LBG oferå partenerilor comunitari posibilitatea
så evalueze profunzimea schimbårilor prin care instituœiilor lor au trecut datoritå faptului cå au putut
accesa resursele båncii.
Grade de profunzime ale schimbårilor, raportate de partenerii comunitari
0%

Nici o schimbare
În micå måsurå
Într-o oarecare måsurå

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

1%

3%

11%

În mare måsurå

30%

Evaluårile realizate de toœi partenerii comunitari aratå faptul cå, deæi de cele mai multe ori nu
conætientizåm importanœa sponsorizårilor pentru instituœia partenerå, de fapt acestea au un rol
fundamental în consolidarea partenerului.

* Luåm în calcul doar hârtia utilizatå intern la xerox sau imprimante.
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5. Concluzii
În 2010 valoarea investiœiilor în comunitate ale båncii reprezintå 0,3% din cifra de afaceri æi 1,25%
din profitul brut al båncii, ceea ce înseamnå o contribuœie medie de 200 Eur pentru fiecare angajat
al såu.
Aceste date aratå faptul cå în 2010 Raiffeisen Bank s-a apropiat de procentele medii de investiœii în
cauze comunitare din œårile cu tradiœie de implicare în comunitate æi în unele cazuri, le-a depåæit. Iatå
câteva procente din grupuri LBG din alte œåri în anul 2010:
l
l
l

Marea Britanie - contribuœiile în proiecte comunitare reprezintå 0,41% din profitul brut (anul
2010 æi o contribuœie medie în CCI per angajat de £ 405 (aprox 479 Eur).
Australia æi Noua Zeelandå – contribuiœiile în proiecte comunitare reprezintå 0,63% din profitul
brut æi 0,10% din cifra de afaceri, cu o contribuœie medie în CCI per angajat de 322 $ (243 Eur).
Statele Unite ale Americii – contribuœiile în proiecte comunitare reprezintå 0,1% din cifra de
afaceri æi 1,12% din profitul brut, cu o contribuœie medie în CCI per angajat de 556 $ (419 Eur).

Eficienœa Raiffeisen Bank în cifre
Pentru 1 beneficiar deservit în 2010, Raiffeisen Bank a investit resurse
financiare, de timp æi în naturå în valoare medie de 18 RON.
În 2010 fiecare 18 RON investiœi în comunitate de bancå, au adus
vizibilitate companiei pentru cel puœin 1 client, potenœial client, beneficiar
sau angajat al acesteia*.
Pentru fiecare 1 RON investit de Raiffeisen Bank în programe comunitare,
partenerii comunitari au atras prin iniœiative de atragere de fonduri 0,16
RON.

* În calcularea eficienœei de vizibilitate au fost luaœi în calcul doar beneficiarii direcœi ai proiectelor implementate de
bancå æi partenerii såi comunitari. Cum înså în multe din proiecte s-au utilizat canale de comunicare, consideråm
cå eficienœa de comunicare prin proiectele de CCI ale båncii a fost de fapt mult mai mare.
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Anexa 1

Index de conœinut G3 - Supliment Sectorial
Servicii Financiare - GRI Nivel C *

RAPORTARE STANDARD PARTEA I: Raportarea Profilului Organizaœiei			

1. Strategie æi analizå			
Raportare Profil

Descriere

Raportat

Paginå

1.1

Declaraœie din partea celui mai senior agent de decizie al organizaœiei.

Parœial

3

2. Profil organizaœional			
Raportare Profil

Descriere

Raportat

Paginå

2.1
2.2
2.3

Numele organizaœiei
Principalele mårci, produse æi/sau servicii.
Structura operaœionalå a organizaœiei, inclusiv principalele divizii
sau subsidiare.
Adresa sediului central al organizaœiei
Numårul de œåri în care opereazå organizaœia æi numele œårilor
cu opreaœiuni majore sau cu relevanœå
pentru temele de sustenabilitate cuprinse în raport.
Tipul de acœionariat æi starea juridicå.
Pieœele deservite (pe regiuni geografice, sectoare æI tipuri de clienœi).
Dimensiunea organizaœiei care raporteazå.
Schimbåri semnificative care au avut loc în perioada de raportare,
cu privire la dimensiune, structurå sau acœionariat.
Premii primite în perioada de raportare.

Integral
Integral

8
8

Integral
Integral

8, 9
45

Integral
Integral
Integral
Integral

8
8
8, 9
8

Integral
Integral

8
5, 6

2.4
2.5

2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

3. Parametrii Raportului			
Raportare Profil

Descriere

Raportat

Paginå

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Perioada de raportare pentru infirmaœia furnizatå.
Data celui mai recent raport (dacå existå).
Ciclul de raportare.
Contact pentru œntrebåri legate de conœinutul raportului.
Procesul de definire a conœinutului raportului.
Acoperirea raportului (ex. œåri, divizii, subsidiare etc.
Limitåri specifice legate de scopul sau acoperirea acestui raport.
Temeiul pentru raportarea pentru subsidiare, divizii, furnizori sau alte
entitåœi care pot afecta semnificativ conœinutul raportului de la un ciclu
de raportare la altul.
Explicaœii pentru reveniri asupra informaœiilor declarate în rapoarte
anterioare.
Schimbåri semnificative faœå de raportarea anterioarå, privind scopul,
acoperirea sau metodele de måsurare acoperite în raport.
Tabel care så indice în conœinutul raportului parametrii standard asupra
cårora s-a raportat.

Integral
Integral
Integral
Integral
Parœial
Integral
Integral

3
3
3
4, 5
3, 12
12
12

3.10
3.11
3.12

Neraportat
Nu se aplicå
Nu se aplicå
Integral

35

* Conform standardelor de evaluare pentru nivelul C, organizaœia trebuie så raporteze cel puœin 1 indicator pentru fiecare parametru de
raportare.
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4. Guvernanœå, angajamente æi implicare 			
Raportare Profil

Descriere

4.1

Structura de guvernanœå a organizaœiei, inclusiv comisii sub cel mai înalt
nivel ierarhic de guvernanœå, responsabilå pentru acœiuni specifice,
cum ar fi stabilirea strategiei.
Indicaœi dacå persoana care se aflå la conducerea celei mai înalte
structuri de guvernanœå este æi director executiv.
Pentru organizaœii care au o structurå unitarå a consiliului de
administraœie, declaraœi numårul de membrii ai celei mai înalte structuri
de guvernanœå care sunt independente.
Mecanisme pentru grupuri cointeresate æi angajaœi pentru a furniza
recomandåri cåtre structurile de conducere.
Lista grupurilor cointeresate care au fost angajate în dialog de
cåtre organizaœie.
Criteriile de identificare æi selecœie a grupurilor cointeresate cu care
organizaœia a angajat un dialog.

4.2
4.3

4.4
4.14
4.15

Raportat

Paginå

Integral

10

Integral

9

Integral

13

Parœial

10

Parœial

43

Neraportat

RAPORTARE STANDARD PARTEA III: Indicatori de performanœå			
Impactul produselor æi serviciilor			
Indicator de
performanœå

Descriere

Raportat

Paginå

Portofoliul de produse			
FS6

Împårœirea portofoliului pe linii de business, dupå regiune,
dimensiune æi sector.
Parœial
FS7
Valoarea monetarå a produselor æI serviciilor concepute så ofere
un beneficiu social, pe fiecare linie de business.
Neraportat
FS8
Valoarea monetarå a produselor æi serviciilor concepute så ofere
beneficii de mediu, pe fiecare linie de business.
Neraportat
Audit			
FS9
Acoperirea æi frecvenœa auditurilor care evalueazå implementarea
procedurilor de risc de mediu æi risc social.
Nu se aplicå

8

Parteneriate proactive			
FS10
FS11
FS12
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Procentul æi numårul companiilor deœinute în portofoliu cu care
organizaœia a interacœionat pe probleme sociale sau de mediu.
Procentul de active care fac obiectul analizei de mediu sau sociale.
Politici de vot aplicate pentru probleme sociale sua de mediu pentru
acœiuni asupra cårora organizaœia are dreptul så voteze.

Neraportat
Neraportat
Neraportat

Concluzii

Economic			
Indicator de
performanœå

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
14 - 5
EC2
Implicaœii financiare æi alte riscuri æI oportunitåœI pentru activitåœile
companiei, datorate schimbårilor de climat.
Nu se aplicå
EC3
Extinderea obligaœiilro planului de beneficii al organizaœiei.
Neraportat
EC4
Asistenœå financiarå semnificativå primitå de la guvern.
Integral
15

Prezenœå pe piaœå 		
EC5
EC6
EC7

Procentul salariului mediu al unui angajat nou, comparativ cu salariul
minim pe economie.
Politici, proceduri æi procentul de cheltuieli pentru furnizori cu sediul
la nivel local.
Proceduri pentru angajarea personaelor de la nivel local æi procentul
de personal de management angajat din comunitatea lcoalå.

Integral

13

Neraportat
Integral

13

Impact economic indirect			
EC8
EC9

Dezvoltarea æi impactul investiœiilor în infrastructurå æi servicii oferite
în principal pentru beneficiul public.
Descrierea impactului economic indirect semnificativ, inclusiv anvergura
impactului.

Neraportat
Neraportat

Mediu			
Indicator de
performanœå

Descriere

Raportat

Paginå

Resurse			
EN1
EN2

Materiale utilizate, în funcœie de greutate sau volum.
Percentage of materials used that are recycled input materials.

Parœial
Neraportat

21

Energie			
EN3
EN4
EN5

Consum direct de energii din surse primare.
Consum indirect de energie din surse primare.
Energie economisitå datoritå îmbunåtåœirilor în eficienœå.

Neraportat
Neraportat
Neraportat
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EN6
EN7

Iniœiative de a furniza produse æi servici bazate pe energie regenerabilå
sau consum eficient æi rezultate ca urmare a furnizårii acestor produse.
Neraportat
Iniœiative de a reduce consumul indirect de energie æi rezultatele obœinute. Neraportat

Apå			
EN8
EN9
EN10

Cantitatea de apå consumatå, în funcœie de surså.
Surse de apå afectate semnificativ de consumul de apå.
Procentul æi volumul total de apå reciclatå æi refolositå.

Neraportat
Nu se aplicå
Neraportat

Biodiversitate			
EN11

EN12
EN13
EN14
EN15

Locul æi dimensiunea terenurilor aflate în proprietate sau închiriate
sau administrate care se aflå pe sau în apropierea ariilor protejate
sau cu biodiversitate crescutå.
Descierea impactului semnificativ al produselor æi serviciilor asupra
biodiversitåœii sau a ariilor protejate.
Habitate protejate sau reamenajate.
Strategii, acœiuni curente sau planuri viitoare pentru administrarea
impactului asupra biodiversitåœii.
Numårul speciilor aflate pe lista roæie care au habitatul în zone
afectate de activitatea organizaœiei.

Nu se aplicå
Nu se aplicå
Nu se aplicå
Nu se aplicå
Nu se aplicå

Emisii, ape menajere, deæeuri 			
EN16COMM
EN17
EN18
EN19
EN20
EN21
EN22COMM
EN23
EN24

EN25

Neraportat
Neraportat
Neraportat
Neraportat
Neraportat
Neraportat
Neraportat
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.
Procentul de produse vîndute æi materialele de împachetare care
au fost cerute înapoi.

EN27

38

Totalul emisiilor de gaze cu efect de serå.
Alte emisii indirecte relevante de gaze cu efect de serå.
Initiative de a reduce emisiile de gaze cu efect de serå æi rezultatele
obœinute.
Emisii de substanœe cu efect asupra stratului de ozon.
NOx, SOx, æI alte emisii, dupå tip æi volum.
Canitatea totalå de apå deversatå, dupå calitate æI destinaœie.
Greutatea totalå a deæeurilor dupå tip æI metoda de eliminare.
Numår total æI volum al deversårilor semnificative.
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.
Identitatea, dimensiunea, biodiversitatea apelor afectate de evacuarea
apei folosite de organizaœie.

www.raiffeisen.ro

Neraportat
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
Transport			
EN29

Impact de mediu semnificativ pentru transportul produselor sau altor
materiale necesare activitåœii organizaœiei, inclusiv transportul angajaœilor. Neraportat

General			
EN30

Totalul cheltuielilor æI investiœiilor de mediu, în funcœie de tip.

Neraportat

Social: practici de resurse umane 			
Indicator de
performanœå

Descriere

Raportat

Paginå

Angajaœi			
LA1
LA2
LA3

Totalul forœei de muncå dupå tipul slujbei, contractul de angajare
æi regiunea.
Numarul total al angajatilor, dupå vârstå, gen æi regiune.
Beneficii oferite angajaœilor full time, care nu sunt acordate
æi angajaœilor part time, prin operaœiuni majore.

Integral
Integral

13
13

Integral

12

Relaœii de muncå sau de management 			
LA4
LA5

Procentul angajaœilor acoperit de negocieri colective.
Minime înætiinœåri privind schimbåri operaœionale semnificative,
inclusiv dacå este specificat în contracte colective.

Integral

12

Integral

12

Sånåtate æi siguranœå la locul de muncå 			
LA6

LA7
LA8

LA9

Procentul forœei de muncå totalå reprezentatå în întâlniri formale 			
management - sånåtatea muncii æi comisii de siguranœå care ajutå la
monitorizarea æi consultanœa cu privire la medicina muncii æi
programelor de siguranœå.
Neraportat
Rata de rånire, boli la locul de muncå, zile pierdute æi absentism,
precum æi numårul de calamitåœi produse la locul de muncå, pe regiune. Neraportat
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
Subiecte de sånåtate æi siguranœå, acoperite in contracte formale
cu sindicate muncitoreæti.
Neraportat
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Instruire æi educaœie			
LA10
LA11

LA12

Numår mediu de ore pe zi pentru angajat, dupa categoria acestuia.
Programe pentru managementul abilitåœilor si învåœare pe viaœå,
care susœin constanœa angajårii, asistându-i pe angajaœi în gestionarea
pensionårilor.
Procentul de angajaœi care primesc regulat evaluåri de performanœå
æi comentarii de dezvoltare a carierei.

Integral

12

Neraportat
Integral

12

Diversitate æi egalitate de æanse			
LA13

LA14

Componenœa organelor de guvernare æi defalcarea pe categorii de
salariaœi, în funcœie de sex, grupa de vârstå, apartenenœa la grup
minoritar æi alœi indicatori de diversitate.
Raportul dintre salariul de bazå de la bårbaœi la femei, pe categorii
de angajat.

Integral

13

Integral

13

Social: Drepturile Omului			
Indicator de
performanœå

Descriere

Raportat

Paginå

Diversitate æi egalitate de æanse			
HR1COMM

HR2
HR3

Procentul æi numårul total de acorduri de investiœii semnificative care
includ clauze privind drepturile omului sau care au fost supuse analizei
privind drepturile omului.
Procentul de furnizori æi contractori semnificativi care au fost supuæi
analizei privind drepturile omului æi acœiunile întreprinse.
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
Neraportat

Neraportat

Non discriminare			
HR4

Numårul total de incidente de discriminare æi acœiunile întreprinse.

Nu se aplicå

Libertate de asociere æi negociere colectivå			
HR5

Operaœiuni identificate în care dreptul de a exercita libertatea de
asociere æi negocierea colectivå poate fi un risc semnificativ, æi acœiunile
întreprinse pentru a sprijini aceste drepturi.

Neraportat

Exploatarea minorilor			
HR6
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Operaœiuni identificate ca având risc semnificativ de incidente de
muncå a copiilor, æi måsurile luate pentru a contribui la eliminarea
muncii copilului.

Integral

13
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Muncå forœatå			
HR7

Operaœiuni identificate ca având risc semnificativ de incidente de muncå
forœatå sau obligatorie, æi måsuri care så contribuie la eliminarea muncii
forœate sau obligatorii.

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

Drepturile persoanelor indigene			
HR9

Numårul total de incidente de încålcåri ale drepturilor popoarelor
indigene æi acœiunile întreprinse.

Nu se aplicå

Social: Comunitate			
Indicator de
performanœå
SO1

FS13
FS14

Descriere
Natura, domeniul de aplicare, eficacitatea oricåror programe æi practici
care så evalueze æi så gestioneze impactul operaœiunilor asupra
comunitåœilor, inclusiv introducerea, operarea æi ieæirea.
Puncte de acces în zonele slab populate sau defavorizate din punct
de vedere economic, dupa tip.
Iniœiative pentru a îmbunåtåœi accesul la servicii financiare pentru
persoanele defavorizate.

Raportat

Paginå

Neraportat
Nu se aplicå		
Nu se aplicå

Corupœie			
SO2
SO3
SO4

Procentul æi numårul total de unitåœi de afaceri analizate pentru riscurile
legate de corupœie.
Procentul de angajaœi instruiœi dupå procedurile æi politicile de
anticorupœie in organizaœie.
Acœiunile întreprinse ca råspuns la incidente de corupœie.

Integral

10

Integral
Integral

10
10

Politici publice			
SO5
SO6

Poziœii de politici publice æi participarea la dezvoltarea de politici
publice æi lobby
Valoarea totalå a contribuœiilor financiare æi în naturå la partidele
politice, politicieni, æi instituœiile legate de œarå.

Neraportat
Integral

10

Comportament anti concurenœial			
SO7

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

Integral

10
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Conformitate			
SO8

Valoarea monetarå a amenzilor importante æi numårul total de sancœiuni
non-monetare pentru nonconcordanœå cu legile æi reglementårile.

Integral

10

Social: Responsabilitate legatå de produse			
Indicator de
performanœå

Descriere

Raportat

Paginå

Siguranœa æi sånåtatea consumatorilor			
PR1

PR2

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.
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

Nu se aplicå

Etichetarea produselor æi serviciilor			
PR3
PR4
PR5
FS16

Tipul de informaœii despre produse æi servicii solicitate prin proceduri
æi procentul de produse æi servicii semnificative care fac obiectul
acestor cerinœe.
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.
Practici referitoare la satisfacerea clientului, inclusiv rezultatele
cercetårilor care måsoara gradul de satisfacœie al clienœilor.
Iniœiative de îmbunåtåœire a cunoætinœelor în domeniul financiar în
funcœie de tipul de beneficiar.

Neraportat
Neraportat
Neraportat
Neraportat

Comunicare de marketing 			
PR6
PR7

Programe pentru aderarea la legi, standarde æi coduri voluntare
referitoare la comunicaœii în marketing, inclusiv publicitate, promovare,
æi sponsorizare.
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
Neraportat

Confidenœialitatea datelor clienœilor			
PR8

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

Neraportat

Conformitate			
PR9

42

www.raiffeisen.ro

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

Neraportat

Concluzii

Anexa 2 - Parteneri
Alåturi de Voi - Iaæi
Atelierul de carte
Bright Light
Bucharest Running Club
Charity Gift
Fundaœia Principesa Margareta a României
Green Revolution
Hospice Casa Speranœei
Light into Europe
Mai Mult Verde
Festivalul de film Next
Ovidiu Rom
Renaæterea
SoNoRo
Sport Promotion
TEDx
United Way

www.raiffeisen.ro
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Anexa 3 - Informaœii despre facilitatorul
			de œarå LBG

Asociœaia pentru Relaœii Comunitare este instituœia acreditatå ca Facititator unic de œarå pentru
serviciul LBG în România. ARC a obœinut acest statut în urma procesului de instruire æi acreditare a
echipei ARC, realizat în 2008. Instruirea echipei din România a fost realizatå de cåtre partenerul
britanic, agenœia de consultanœå The Corporate Citizenship. Aceastå agenœie este iniœiatorul
serviciului LBG æi liderul LBG Internaœional.
ARC este în prezent principala organizaœie de suport pentru companii æi partenerii lor comunitari
pentru mobilizarea eficientå a resurselor locale.
În ultimii 8 ani au lucrat pentru a îmbunåtåœi practica de implicare comunitarå a companiilor æi
activitatea de atragere de fonduri din comunitate a ONG-urilor. Prin evenimente, programe pe
termen lung, sesiuni de consultanœå individualå æi brokering comunitar am promovat iniœiativele
bazate pe parteneriate pe termen lung, axate pe impact æi pe schimbåri importante în comunintate.
Activitatea organizaœiei este structuratå pe cinci componente de bazå:
1.
2.
3.
4.
5.

Programul de promovare a implicårii comunitare a companiilor,
Programul de creætere a capacitåœii organizaœiilor neguvernamentale în atragerea de fonduri,
Programul de pilotare a fundaœiilor comunitare în România,
Programul de pilotare a mecanismelor de mobilizare a resurselor comunitare,
Componenta de cercetare în domeniul mobilizårii de resurse .

Parteneri strategici
În 2011, companiile care au ales så devinå parteneri ai serviciului LBG România au fost BRD
Groupe Société Générale, Danone România, Lafarge România, Orange România, Raiffeisen Bank
æi Ursus Breweries.
Pânå în prezent am avut alåturi parteneri care au fåcut ca munca noastrå så câætige în valoare
æi impact. Cel mai important partener a fost æi este Camera Americanå de Comerœ în România.
Alåturi de acest partener strategic am mai avut lângå noi companii precum, BRD Groupe
Société Générale, Royal Bank of Scotland, Vodafone România, Lafarge Romania, Philip Morris,
GlaxoSmithKline, Citigroup etc.
Din 2006 ARC a intrat în reœeaua internaœionalå a Business in the Community (BITC), devenind
parte a CSR360, cea mai largå æi importantå reœea de organizaœii de suport în promovarea
implicårii comunitare a companiilor.
www.arcromania.ro
0264 406 388

Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 4 ap. 7
Cluj Napoca
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Anexa 4 - 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

Departamentul Responsabilitate Corporativ`
Direcœia Comunicare æi Relaœii Publice
Suzana Csizsek
Raiffeisen Bank S.A.
Piaœa Charles de Gaulle nr.15, et.5
Sector 1, Bucureæti
Tel.:
+4 021 306.16.23
E-mail: suzana-barbara.csizsek@raiffeisen.ro
www.raiffeisen.ro

Centrul Opera]ional Pipera
B-dul Dimitrie Pompei nr. 9-9A
Sector 2, Bucureæti
Tel.:
+4 021 306 20 00
Fax:
+4 021 319 85 08

www.raiffeisen.ro
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