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V I I T O R

Cel de-al optulea Raport de Responsabilitate 
Socială Corporativă al Raiffeisen Bank, realizat 
pe baza standardelor Global Reporting 
Initiative (GRI). Raportul  îndeplinește cerințele 
opțiunii de conformitate Core.



GUVERNANȚA CORPORATIVĂ ȘI PERFORMANȚA
Guvernanță corporativă și etică în afaceri - Anti- corupție -

Management & leadership - Implicarea părților cointeresate -
Inovație - Politici publice - Comportament anticoncurențial -

Performanță financiară - Prezența pe piață -
Impact economic indirect
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Raiffeisen Bank joacă un rol important în dezvoltarea economică a României, 
prin promovarea de practici transparente și responsabile de afaceri, prin 

susținerea comunității în ansamblul ei și a comunităților locale, și prin 
contribuția pe care o aduce la protecția mediului înconjurător.

În urma unui proces amplu de consultare a părților cointeresate (stakeholder-i), 
Banca a grupat rezultatele obținute într-o structură ce are la bază patru piloni 

(în conformitate cu abordarea internațională a principiilor sustenabilității): 
partener financiar responsabil, angajator responsabil, societate, protecția 

mediului înconjurător.

Rezultatele procesului de consultare a părților cointeresate (interne și externe) 
au fost analizate împreună și, în urma acestei analize, a rezultat lista temelor 
semnificative (materiale), pe care Banca le ia în considerare în procesul de 
stabilire a priorităților și a strategiei de responsabilitate socială corporativă 
pentru următoarea perioadă.
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ANGAJATOR RESPONSABIL

65% dintre pozițiile de 
management sunt ocupate de femei

76% dintre angajați sunt femei

5.308 
angajați

112 evenimente organizate în cadrul programului de well-being 
RStyle, cu participarea a peste 2.600 de angajați, 876 de ore 
de voluntariat realizate de angajați în proiecte comunitare

RStyle

>2.600 ANGAJAȚI

876 ORE VOLUNTARIAT

112 EVENIMENTE

59.800
de ore de instruire 

au fost oferite 
angajaților

546
294
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466 agen
ții*

 2 mil. de clienți persoane fizice

 5.700 clienți corporații medii și m
ari

 100.000 de clienți I M
M

-uri

1.100 atm-uri*

164 mfm-uri*

18.000 epos-uri*

PARTENER FINANCIAR 
RESPONSABIL

*Date valabile la 31august 2017
** automate multifuncționale

1.114 furnizori
dintre care

926 sunt locali
(127.409.790 € 

valoarea financiară 
a contractelor 

încheiate)

89%
plăți electronice efectuate,

cu 3% mai mult decât în 2015

raiffeisen.ro 
Lansarea noului site 
web al Băncii, prin
intermediul căruia se poate 
face înregistrarea clienților 
și a cererilor de creditare

**
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peste 96%
dintre angajații voluntari ai Băncii 

au declarat că au devenit mai 
empatici și mai atenți cu cei din jur 
după ce au participat la activități de 

voluntariat,

iar 80%
au devenit mai încrezători 

în forțele proprii37
de ani,
vârsta medie a 

angajaților
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618.300 kg
de DEEE-uri (deșeuri electrice, 
electronice și electrocasnice) 
reciclate, în comparație cu 

19.332 de kg, cantitatea reciclată 
în 2015

12.725 m3
de apă economisită

5.462 kg
de metal și plastic

reciclate

22.345 kg
de hârtie salvate,

în comparație
cu 2015

PROTECȚIA MEDIULUI 
ÎNCONJURĂTOR

SOCIETATE

1,59%
din profitul brut al Băncii, 

conform criteriilor de raportare 
LBG, contribuția Băncii în 

programe comunitare

8,19 €
investiți cu fiecare 

beneficiar

235.375
de beneficiari

365 €
contribuția Băncii/

angajat

34% 
(651.660 €)

din totalul contribuțiilor comunitare 
au fost direcționate către 

programele educaționale și sociale

32%
(609.447 €)

din totalul contribuțiilor comunitare 
au fost direcționate către 

programele de ecologie urbană
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663.300 kg
de hârtie și carton

reciclate după utilizare,
cantitate dublată față

de 2015

1.919.030 €,
suma investită

în programe și proiecte
comunitare122

de proiecte și
programe 
comunitare
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