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RAPORTUL DIRECTORATULUI REFERITOR LA SITUA�IILE FINANCIARE 
CONSOLIDATE �I SEPARATE 

31 DECEMBRIE 2017 

1. DESCRIEREA GRUPULUI 

Raiffeisen Bank S.A. este o banc� universal� de top, pe pia�a româneasc�, oferind o gam�
complet� de produse �i servicii de calitate superioar�. Raiffeisen Bank S.A. opereaz� de la 1 iulie 
2002, în urma fuziunii ce a rezultat din absorb�ia Raiffeisen Bank România S.A. de c�tre Banca 
Agricol� Raiffeisen S.A., prin emisiune de ac�iuni. Fuziunea dintre cele dou� b�nci s-a realizat la 
30 iunie 2002 pentru a eficientiza opera�iunile Grupului Raiffeisen în România.  

Pe 1 mai 2014 a avut loc fuziunea dintre Raiffeisen Bank �i Raiffeisen Capital Investment S.A., 
companie care furniza servicii specifice b�ncilor de investi�ii �i servicii de intermediere de valori 
mobiliare pentru clien�i interni �i externi. 

Grupul de�ine: 

• 100% în cadrul Raiffeisen Services S.R.L., o companie ce ofer� servicii financiare 
exceptând serviciile prestate pe pie�ele de capital.  

• 99,99% în cadrul Raiffeisen Asset Management S.A., o  societate de administrare a 
fondurilor de investi�ii lansat� de Grupul Raiffeisen 

• 99,99% (2016: 50%) în cadrul Raiffeisen Leasing IFN S.A. 
• 99,99% (2016: 50%) în cadrul ICS Raiffeisen Leasing S.R.L. din Republica Moldova, o 

companie de�inut� în propor�ie de 100% de Raiffeisen Leasing IFN S.A. 

În luna martie 2017, banca a ob�inut controlul companiilor Raiffeisen Leasing IFN S.A. �i ICS 
Raiffeisen Leasing S.R.L. prin achizi�ia a 746.769 ac�iuni cu valoare nominal� 10 lei, 
reprezentând 49,99% din Raiffesen Leasing IFN S.A. Decizia a fost luat� în contextul 
simplific�rii structurii ac�ionariatului în cadrul grupului Raiffeisen. 

Grupul a consolidat situa�iile financiare ale subsidiarelor sale în conformitate cu IFRS 10, 
�Situa�ii financiare consolidate�. 

Grupul de�ine ac�iuni în cadrul urm�toarelor asocieri în participa�ii:  
• Ac�iuni în propor�ie de 33,32% în cadrul Raiffeisen Banca pentru Locuin�e S.A., entitate 

dedicat� exclusiv activit��ii de economisire-creditare.  

Grupul a consolidat situa�iile financiare ale asocierilor în participa�ie în concordan�� cu IAS 28 
�Investi�ii în entit��i asociate �i asocieri în participa�ie� utilizând metoda punerii în echivalen��. 
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2. STRATEGIA RAIFFEISEN BANK S.A. 

Ca banc� de succes, Raiffeisen Bank S.A. î�i ajut� clien�ii s� reu�easc�, oferindu-le solu�ii 
financiare ce r�spund multiplelor nevoi financiare ale acestora. Ne propunem s� venim în 
întâmpinarea clien�ilor no�tri prin solu�ii simple �i comode, dezvoltând astfel rela�ii profitabile 
pentru ambele p�r�i. Acord�m recomand�ri diferitelor segmente de clien�i, prin instrumente de 
consiliere �i consultan��. Oferim servicii într-un mod avantajos prin intermediul tehnologiei �i al 
personalului bine preg�tit. Reu�im împreun� prin promovarea unei culturi care se bazeaz� pe 
reu�ite, disciplin� �i competen��. 

3. MEDIUL ECONOMIC - BANCAR ÎN 2017 

Cre�terea economic� s-a accelerat în 2017, Produsul Intern Brut (PIB) avansând cu 7,0%. Similar 
anilor anteriori, consumul privat a r�mas determinantul principal al cre�terii PIB-ului pe partea 
de cerere. Pe partea de ofert�, valoarea ad�ugat� brut� în industrie �i servicii a înregistrat cre�teri 
solide în 2017, în timp ce avansul important al valorii ad�ugate brute în agricultur� a explicat 
într-o anumit� m�sur� cre�terea rapid� a PIB. 

Rata anual� a infla�iei s-a întors în teritoriul pozitiv la începutul anului 2017 �i a crescut rapid, 
încheind anul la 3,3%. Principalul determinant al avansului infla�iei în 2017 a fost intensificarea 
presiunilor infla�ioniste de baz�. De asemenea, mai multe �ocuri adverse de natura ofertei 
(majorarea pre�urilor administrate, cre�terea pre�ului petrolului, deprecierea leului) au contribuit 
la cre�terea infla�iei.   

Deficitul bugetului public (metodologie cash) a fost de 2,9% din PIB, u�or inferior �intei stabilite 
ini�ial (3% din PIB). În ciuda m�surilor de relaxare fiscal� adi�ionale aplicate, evitarea saltului 
deficitului bugetar peste nivelul de 3% din PIB în 2017 a fost posibil� prin reducerea investi�iilor 
publice (-10%), dar �i cu ajutorul dividendelor speciale acordate de companiile de stat �i prin 
reversarea reducerii accizei la carburan�i. 

Banca Na�ional� a României (BNR) a men�inut nemodificat� rata dobânzii de referin�� la 1,75% 
la toate �edin�ele de politic� monetar� din 2017. În cea mai mare parte a anului, condi�iile 
monetare au fost mai stimulative decât ceea ce a indicat nivelul ratei dobânzii de politic�
monetar�. Pân� în septembrie, ratele de dobând� din pia�a monetar� (ROBOR) au fost cotate în 
continuare semnificativ sub nivelul ratei dobânzii de referin�� dat� fiind persisten�a excesului de 
lichiditate din pia�a monetar�. În T4, ratele ROBOR au înregistrat un salt, dep��ind nivelul ratei 
dobânzii de referin�� din cauza unui deficit de lichiditate care a ap�rut la nivelul sectorului 
bancar.  

Activitatea de creditare a eviden�iat semne mai concludente de îmbun�t��ire în 2017. Soldul 
creditelor acordate de c�tre b�nci sectorului privat (popula�ie �i companii) s-a majorat cu 5,4% în 
2017, în timp ce în 2016 acesta crescuse cu 1,2%. De asemenea, pentru prima dat� dup� 2009, 
toate cele trei componente majore ale sale � credite acordate companiilor (3,0%), credite 
ipotecare (13,1%) �i credite acordate popula�iei pentru consum �i alte scopuri (2,0%) � au 
înregistrat în 2017 dinamici pozitive în termeni de sold. Similar anilor anteriori, �i în 2017 
avansul creditelor bancare a fost exclusiv sus�inut de cre�terea soldului creditelor denominate în 
lei (15,7%) în timp ce soldul celor denominate în valut� a înregistrat o contrac�ie ampl� (-10,3% 
în echivalent euro). În acest context, ponderea creditelor denominate în valut� în total credite 
acordate de c�tre b�nci sectorului privat s-a redus la 37,9% în decembrie 2017 de la 43,4% în 
decembrie 2016.�
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4. PERFORMAN�A GRUPULUI ÎN 2017 

a) Elemente de referin��

2017 a fost un an de succes pentru Raiffeisen. Ne-am concentrat aten�ia asupra tuturor 
liniilor de business �i am reu�it s� cre�tem într-o manier� echilibrat� �i responsabil�. 
Portofoliul de credite a crescut pe toate segmentele de clien�i, depozitele sunt la niveluri 
istorice iar rentabilitatea capitalului este excelent�, 15.8%1. Toate acestea ne dau încrederea 
c� suntem pe drumul cel bun �i ne alimenteaz� ambi�ia de a ne îmbun�t��i în continuare. 

Abilitatea noastr� de a genera venituri r�mâne solid�. Veniturile nete din dobânzi, 
principala noastr� surs� de câ�tig, au crescut într-un ritm u�or mai sc�zut decât cel 
înregistrat pe partea de credite. Suntem încânta�i de materializarea acestui trend într-o 
perioad� de presiuni asupra veniturilor din comisioane, declan�at� de un mediu tot mai 
competitiv �i digitalizat precum �i de oferirea unor servicii de tranzac�ionare rentabile. 

Am finan�at economia prin credite nou aprobate de 13,6 miliarde RON, cu 19% mai mult 
decât în 2016. Suntem bucuro�i pentru aceast� realizare. Demonstreaz� angajamentul nostru 
deplin de a fi un partener de încredere pentru clien�ii no�tri �i, de asemenea, pune în lumin�
rolul nostru important în cre�terea durabil� a economiei locale. 

Transformarea digital� este în plin� desf��urare. Am continuat s� investim în digitalizare 
pentru a putea oferi servicii rapide, fiabile �i u�or aceesibile clien�ilor no�tri dinamici. Drept 
urmare, baza noastr� de clien�i digitali2 a crescut cu mai mult de 40%, pân� la 475 mii. Asta 
aduce îmbun�t��iri experien�ei de utilizare �i se reflect� în îmbun�t��irea Scorului Net de 
Promovare3 (NPS), care a crescut cu 24% în 2017. 

Am avut un rol activ în pia�a de capital. Raiffeisen Bank România a f�cut parte din 
consor�iile de intermediere care au organizat dou� dintre cele mai mari oferte publice ini�iale 
(IPO) a unor companii private în istoria Bursei de Valori Bucure�ti, ce au reprezentat 99% 
din totalul pie�ei de IPO în 2017. Am fost, de asemenea, parte a dou� sindicaliz�ri majore: 
achizi�ia celui mai mare retailer �i vânzarea unuia dintre cele mai mari hoteluri din �ar�. 

                                                
1 Calculat pentru banc�: Profit Net împ�r�it la media Capitalurilor Proprii în perioad�, far� profitul anului în curs 
2 Cu logare în aplica�ia online sau de mobil în ultima lun�
3 Scorul NPS pentru clien�i persoane fizice 
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b) Evolu�ia elementelor de bilan�

Am continuat s� punem în practic� strategia noastr� de cre�tere �i ne-am m�rit dimensiunea 
afacerii �i în 2017. Ritmul de creditare a accelerat printr-un focus sporit pe fiecare din 
segmentele majore de clien�i. Astfel, am reu�it s� avem o cre�tere de aproape 10% în stocul 
creditelor pentru fiecare dintre ele (Persoane fizice, IMM-uri �i Corpora�ii). 

Bilan�ul �i pozi�ia de capital r�mân solide în timp ce profilul activelor �i al finan��rii este dominat 
de produse bancare orientate c�tre clien�i. Principalele evolu�ii în partea de activ pot fi observate 
mai jos, urmate de câteva comentarii pentru factorii determinan�i. 

Sumar elemente de activ 
�

Grup 
�

Banca 

    ��     ��     
sume in milioane RON 2017 2016 Varia�ie 2017 2016 Varia�ie
Numerar �i disponibilit��i la BNR 8.472 8.203 3% 8.472 8.203 3%
Credite �i avansuri acordate b�ncilor   89 546 -84% 86 546 -84% 
Credite �i avansuri acordate clien�ilor   22.161 19.761 12% 21.423 19.761 8% 
Titluri de valoare   5.250 3.850 36% 5.210 3.813 37% 
Alte elemente de activ   834 1.101 -24% 894 1.097 -19% 
Total active 36.806 33.461 10% 36.085 33.420 8%

2017 a adus o performan�� excelent� pentru produc�ia de credite a b�ncii, cu credite nou aprobate 
de 13,6 miliarde Ron, în cre�tere cu 19% comparativ cu 2016. Aproape 60% dintre acestea au 
mers c�tre antreprenori locali �i companii mari, în cre�tere cu 21% fa�� de anul anterior, printr-o 
gam� larg� de solu�ii financiare pentru investi�ii, finan�area comer�ului �i a capitalului circulant, 
finan�area unor proiecte de anvergur� �i prin colaborarea fructuoas� cu Fondul European de 
Investi�ii. 
Creditele pentru nevoi personale �i cele pentru locuin�e acordate persoanelor fizice în 2017 au 
crescut semnificativ, cu 15%, �i au ajuns la 4,7 miliarde Ron. Suntem în mod special încânta�i de 
evolu�ia produc�iei de credite ipotecare, care s-a dublat comparativ cu 2016, pe fondul cre�terii 
pie�ei imobiliare, a abord�rii noastre concentrate �i a unui mediu legislativ mai stabil. 

Într-un mediu economic unde consumul privat continu� s� fie principalul motor de cre�tere a 
PIB-ului, recunoa�tem importan�a unei baze s�n�toase care s� duc� la o cre�tere sustenabil� pe 
viitor. În acest context, oferirea unor finan��ri individualizate companiilor este esen�ial�. Am 
f�cut pa�ii necesari pentru a atinge o cre�tere a portofoliului de credite într-un mod echilibrat �i 
responsabil.  
Stocul de credite pentru persoane juridice a înregistrat o cre�tere de 10%, cu ritmuri de cre�tere 
similare atât pentru IMM-uri cât �i pentru Corpora�ii. Volumele noi, mai mari cu 21% pentru 
Companii �i cu 20% pentru IMM-uri, au stat la baza acestei evolu�ii remarcabile. De asemenea, 
istoria noastr� de parteneriate de succes cu Fondul European de Investi�ii a continuat în 2017 
prin lansarea a dou� noi programe, menite s� faciliteze accesul la finan�are pentru întreprinderile 
mici �i mijlocii: Cosme �i Ini�iativa IMM. Singura sc�dere în stocul de credite s-a datorat 
maturit��ii unor linii pe termen scurt, acorduri de tip REPO cu clien�i institu�ii financiare non-
bancare. 

Cre�terea stocului de credite este axat� preponderent pe compenta de moned� na�ional�, datorit�
în principal cererii venite dinspre clien�ii retail. Corpora�iile înc� arat� o cerere moderat� de 
finan�are în moned� str�in�, în principal EUR, �i într-o m�sura mai mic�, USD. 
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Împ�r�irea soldului creditelor c�tre clien�i, în func�ie de valuta în care au fost acordate, evolueaz�
c�tre o propor�ie mai mare de�inut� de moneda local� (în cre�tere cu 5 puncte procentuale, pân�
la 67%), în linie cu evolu�ia la nivelul sistemului bancar: 

�

�� ������ ��

�

�� ��	
� ��

2017   2016   
�

2017   2016   

 amounts in RON million   
Non-
Retail 

Retail   
Non-
Retail 

Retail   

�

  
Non-
Retail 

Retail   
Non-
Retail 

Retail   

Credite �i avansuri acordate clien�ilor, 
înainte de provizionare   9.194 14.039   8.314 12.682   

�

  8.760 13.705   8.314 12.682   

LCY   4.683 10.427   4.363 8.725   

�

  4.640 10.327   4.363 8.725   

FCY    4.510 3.612   3.951 3.957   

�

  4.120 3.378   3.951 3.957   

�

�� �� �� �� �� �� ��

�

�� �� �� �� �� �� ��

Depozitele clien�ilor arat� înc� o dat� un ritm sus�inut de cre�tere, +13%, în principal datorit�
cre�terii conturilor curente retail (+25%). Factorii decisivi în aceast� privin�� sunt reprezenta�i de 
cre�terea cu aproximativ 15% a salariului mediu în economie, precum �i de concentrarea noastr�
asupra clien�ilor cu cont de salariu, care beneficiaz� de o ofert� avantajoas� de pachete de cont 
curent, cu costuri reduse �i cu o gam� larg� de servicii incluse. Într-o pia�� dominat� pân� de 
curând de rate sc�zute de dobând�, clien�ii no�tri �tiu c� banii lor se afl� în mâini bune în orice 
moment �i acest lucru ne pune într-o bun� pozi�ie pentru a continua dezvoltarea sustenabil� a 
afacerii. 

Principalele evolu�ii din zona de pasive pot fi v�zute mai jos: 

Sumar elemente de datorii �i capitalurii proprii   Grup Banca 
    ��     ��     
sume în milioane RON 2017 2016 Variatie 2017 2016 Variatie
Depozite de la b�nci �i credite de la b�nci �i alte institu�ii 
financiare 

1.440 1.721 -16% 749 1.721 -56% 

Depozite de la clien�i 29.696 26.375 13% 29.737 26.382 13% 
Obliga�iuni emise 512 512 0% 516 516 0% 
Datorii subordonate 849 955 -11% 849 955 -11% 
Alte elemente de datorii 718 624 15% 711 622 14% 
Capitaluri proprii 3.591 3.274 10% 3.523 3.224 9% 
Total datorii �i capitaluri proprii 36.806 33.461 10% 36.085 33.420 8% 

În ceea ce prive�te evolu�ia în func�ie de valuta depozitelor, cre�terea datorat� fluxurilor în RON 
este de 57%, în timp ce sumele în valut� au contribuit cu 43% din cre�terea înregistrat� în 2017:   

�� �� ����� �� �� �� ��	��� ��

  2017 2016 �� �� 2017   2016   

sume în milioane RON   Non-Retail Retail Non-Retail Retail 
�� ��

Non-Retail Retail   Non-Retail Retail   

Depozite de la clien�i   8.935 20.761 7.983 18.392 �� �� 8.976 20.761 �� 7.990 18.392   

Lei   6.089 12.597 5.533 11.246 �� �� 6.105 12.597 �� 5.540 11.246   

Valut�   2.846 8.163 2.450 7.146   2.871 8.163 �� 2.450 7.146   

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
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Capitalizarea grupului r�mâne una solid� �i beneficiem în continuare de acces la resurse stabile �i 
variate de finan�are. Ne bucur�m de un grad de lichiditate crescut, iar sursele de finan�are provin 
în marea lor majoritate din depozitele clien�ilor. Raportul Credite/Depozite a înregistrat valoarea 
de 0,72, similar� cu cea din 2016.  
Avem o capacitate solid� de generare a veniturilor �i un angajament ferm de a produce cre�tere 
organic� sustenabil�. Baza noastr� de capital p�streaz� ritmul generat de cre�terea portofoliului 
de credite �i reprezint� a doua cea mai important� component� a p�r�ii de pasiv. 

c) Componentele principale ale contului de profit �i pierdere 

Grup Banca 
    ��     ��     
sume în milioane RON   2017 2016 Varia�ie 2017 2016 Varia�ie 
Venituri nete din dobânzi   1,178      1,112 6% 1,152      1,111 4%
Venituri nete din speze �i comisioane   587         621 -6% 568         608 -7%
Venit net din tranzac�ionare   311         301 4% 311         301 3%
Venituri nete din alte instrumente financiare desemnate  
ca fiind evaluate la valoare just� prin profit sau pierdere 

6 8 -24% 6 8 -19% 

Alte venituri opera�ionale   45           130 -66% 49           148 -67%
Cheltuieli opera�ionale �i salariale   -1,283 -1,172 10% -1,258 -1,164 8%
Cheltuieli nete cu provizioanele pentru deprecierea valorii  
activelor financiare 

-246 -469 -48% -244 -469 -48% 

Fond comercial negativ 5 - - - - - 
Câ�tiguri din participa�ii în entit��i asociate �i  
asocieri în participa�ie 

1 10 -84%           -             -             -   

Cheltuiala cu impozitul pe profit   -95 -92 4% -93 -91 2%
Profit net   509 449 13% 491 452 9%

Viziunea �i obiectivele b�ncii sunt orientate c�tre nevoile clien�ilor �i finan�area economiei reale. 
Acestea reprezint� factori fundamentali care ne sus�in capacitatea de a genera venituri stabile.  

����

����
����

���� ���� ���

�����

����

���

���� ���� ����

Depozite de la
clien�i

Depozite de la
b�nci �i credite de

la b�nci �i alte
institu�ii financiare

Capitaluri proprii Datorii
subordonate

Obliga�iuni emise Alte datorii

Surse de finan�are

2016 2017
miliarde RON
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Veniturile recurente4 au r�mas stabile în 2017,  pe fondul unor venituri nete din dobânzi mai 
mari �i a unor presiuni existente pe partea de comisioane �i venituri din tranzac�ionare. Detalii 
sunt prezentate mai jos: 

Veniturile nete din dobânzi au crescut considerabil în 2017, pentru al doilea an consecutiv, +6%. 
Cre�terea portofoliului de credite (+8%) a reprezentat principalul factor determinant de cre�tere a 
veniturilor, în timp ce ratele de dobând� la nivelul depozitelor s-au men�inut la niveluri sc�zute, 
similar evolu�iei din întregul sector bancar. Suntem încrez�tori c� veniturile recurente vor 
r�mâne pe un trend ascendent ca o consecin�� natural� a implement�rii strategiei de cre�tere 
organic�. 

Într-un mediu concuren�ial ridicat, cu presiune pe pre�, veniturile nete din comisioane aferente 
pl��ilor au crescut u�or, +1%. Pe de alt� parte, am asistat la o sc�dere a comisioanelor percepute 
pentru pachetele de cont curent, ceea ce era de a�teptat având în vedere obiectivul nostru de a 
oferi solu�ii eficiente �i rentabile pentru satisfacerea nevoilor de economisire �i tranzac�ionare ale 
clien�ilor no�tri. Combinat� cu înte�inerea ritmului digitaliz�rii, suntem convin�i c� beneficiile pe 
termen lung pentru banc� �i clien�i deopotriv� vor dep��i sc�derea pe termen scurt a veniturilor. 
În plus, sc�derea comisioanelor din asigur�ri s-a datorat unor venituri nerecurente ridicate 
înregistrate în 2016. 

Venitul net din tranzac�ionare a fost influen�at pozitiv de o intensificare a activit��ii schimburilor 
valutare ale clien�ilor. Principalul factor îl reprezint� cre�terea volumelor tranzac�ionate, cu 5%. 
Evolu�ii remarcabile au existat în special pentru tranzac�iile prin platforme online cu clien�i IMM 
�i Corpora�ii.  

Comportamentul de plat� al clien�ilor no�tri s-a îmbun�t��it �i în 2017, atât pentru clien�i 
persoane fizice cât �i pentru companii. Drept urmare, costul riscului s-a redus cu aproape 50% 
comparativ cu 2016. Dac� excludem impactul evenimentelor nerecurente în ambele perioade, 
cum ar fi legea d�rii în plat�, campania de conversie a creditelor în CHF sau modific�ri 
metodologice, putem eviden�ia o îmbun�t��ire cu 25% a provizioanelor în 2017 comparativ cu 
2016. Aceste evolu�ii pozitive sunt, de asemenea, vizibile în calitatea portofoliului de credite: 
rata creditelor neperformante a sc�zut cu 2 puncte procentuale �i se situeaz� acum la niveluri 
apropiate de 6%. Aceast� realizare a fost posibil� datorit� unei combina�ii de factori: cre�terea 
portofoliului de credite, disciplina clien�ilor no�tri precum �i implementarea coerent� a unor 
m�suri de gestionare a portofoliului de credite neperformante. 

Am investit în tehnologie �i ne-am îmbun�t��it capabilit��ile digitale, cu scopul de a derula 
procese fiabile, orientate c�tre client �i în cele din urm� de a livra produse de calitate, accesibile 
�i rapide. De asemenea, func�ion�m într-un context economic caracterizat de costuri în cre�tere, 
în special presiuni salariale dar �i cu un mediu infla�ionist în ultima perioad�. În consecin��, 
costurile totale raportate la nivelul Grupului au crescut cu 10%, cre�tere datorat� �i unor 
evenimente nerecurente care au sc�zut baza de costuri în 2016. 

Profitul net al Grupului s-a majorat cu 13%, ajungând la 509 milioane Ron în 2017. Suntem 
bucuro�i s� vedem o cre�terea a afacerii noastre, înso�it� de o îmbun�t��ire a profitabilit��ii.

                                                
4 Excluzând câ�tigul de 21 milioane Eur din tranzac�ia Visa în 2016 
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 Sursele diversificate de venituri au pus bazele unei abilit��i solide �i de lung� durat� de generare 
a câ�tigurilor. În acela�i timp, strategia noastr� prudent� de abordare a riscurilor �i ini�iativele de 
eficientizare a activit��ii ne pozi�ioneaz� bine pentru a crea valoare pentru toate p�r�ile implicate, 
într-un cadru tot mai reglementat.  

d) Clien�i �i distribu�ie  

Baza de clien�i activi s-a men�inut în 2017 la aproximativ 2,0 milioane de clien�i persoane fizice, 
100 mii IMM-uri �i 5.600 de companii. La sfâr�itul anului 2017, re�eaua Raiffeisen Bank num�ra 
451 de agen�ii (fa�� de 478 în 2016), peste 1.000 de ATM-uri, 19.000 EPOS-uri �i 189 de MFM-
uri (automate multifunc�ionale). 

5. PERPECTIVE PENTRU 2018 

a) Economia 

Cre�terea economic� ar trebui s� r�mân� solid� în 2018, dar a�tept�rile noastre sunt pentru o 
decelerare c�tre un nivel mai sustenabil, de respectiv 4,2%. Consumul privat ar trebui s� fie în 
continuare principalul motor al cre�terii economice, date fiind cre�terile importante de salarii �i 
de pensii care ar trebui s� men�in� înclina�ia marginal� spre consum a indivizilor la un nivel 
ridicat. De asemenea, ne a�tept�m ca revigorarea investi�iilor s� continue în 2018. Avansul 
exporturilor de bunuri �i servicii a�teptat pe fondul îmbun�t��irii cererii globale ar trebui s� fie 
dep��it în continuare de o cre�tere mai rapid� a importurilor de bunuri �i servicii, rezultând în 
l�rgirea dezechilibrelor externe. Pe partea de ofert�, cre�terea economic� ar trebui s� fie sus�inut�
de toate sectoarele de activitate în 2018. Pe de alt� parte, riscurile unor derapaje fiscale continu�
s� îngrijoreze, dac� nu sunt adoptate m�suri corective. 

b) Sistemul bancar 

Activitatea de creditare a înregistrat semne mai evidente de revenire în 2017, �i ne a�tept�m ca 
avansul stocului total de credite s� accelereze în 2018. Înclina�ia spre împrumut a popula�iei �i a 
companiilor ar trebui s� creasc� �i mai mult în 2018. Îmbun�t��irea pozi�iei financiare a 
companiilor �i a indivizilor din ultimii ani sugereaz� c� ace�tia au capacitatea de a-�i majora 
îndatorarea. De asemenea, în ciuda cre�terii ratelor de dobând�, nivelul acestora nu ar trebui s�
devin� un factor restrictiv pentru activitatea de creditare în 2018. Mai mult, în ultimii ani s-au 
înregistrat cre�teri salariale importante.  

Caracteristicile activit��ii de creditare se vor men�ine cel mai probabil neschimbate în anul 2018, 
adic� stocul de credite denominate în RON este ar trebui s� înregistreze cre�teri suplimentare. 
Stocul de credite acordate de b�nci gospod�riilor va avansa cel mai probabil în continuare, fiind 
sus�inut de cre�terile salariale importante. De asemenea, creditarea c�tre companii ar trebui s� se 
revigoreze anul acesta, dat fiind avansul modest al stocului de credite acordat companiilor în 
anul 2017, în ciuda cre�terii economice rapide. 

Perspectivele noastre 

Cre�terea organic� a activit��ii va r�mâne în focus în perioada urm�toare pentru toate segmentele 
de clien�i (persoane fizice, IMM-uri �i companii mari). �intim un ritm de cre�tere similar cu cel 
din 2017. Consider�m c� suntem bine pozi�iona�i s� cre�tem mai rapid decât pia�a, având în 
vedere eforturile depuse pentru eficientizarea �i simplificarea activit��ii, o abordare orientat�
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c�tre client, o franciz� puternic� �i surse de finan�are diversificate. Partea de depozite este 
previzionat� în cre�tere, în special pentru clien�ii persoane fizice, principalii factori fiind trendul 
pozitiv în economie �i un venit disponibil în cre�tere. 

Proiectele de digitalizare vor avansa �i vor r�mâne de o importan�� capital� pentru noi. Credem 
cu t�rie c� aceasta este calea de urmat în viitor �i avem un angajament ferm s� investim în 
capacit��ile noastre tehnologice. Eforturile de optimizare a re�elei de unit��i vor continua, într-un 
mediu bancar tot mai digital �i ne vor ajuta s� facem fa�� unui mediu infla�ionist precum �i 
presiunilor salariale în cre�tere. Ne propunem, de asemenea, s� îmbun�t��im ratele de eficien��, 
prin aderarea la strategia noastr� de optimizare a costurilor. 

Ne propunem �i credem într-un ritm de cre�tere a veniturilor superior dinamicii costurilor, f�r� a 
devia de la abordarea de risc prudent� ce ne va ajuta la îmbun�t��irea costurilor de risc. 
Finan�area economiei �i orientarea c�tre produse eficiente din punct de vedere al consumului de 
capital vor contribui la cre�terea puterii de generare a veniturilor. În plus, previziunile actuale ale 
ratelor de dobând� conduc c�tre o cre�tere comparativ cu 2017 ceea ce, împreun� cu cre�terea 
planificat� a stocului de credite, ne vor ajuta s� ne îmbun�t��im veniturile nete din dobânzi. 

6. SUBSIDIARE 

MANAGEMENTUL ACTIVELOR 

Raiffeisen Asset Management, societatea de administrare a investi�iilor în grup, a continuat �i în 
anul 2017 s� atrag� sume semnificative de la clien�i prin intermediul fondurilor de investi�ii 
administrate, men�inându-se în topul celor mai mari administratori de fonduri cu o cot� de 
aproximativ 16% �i peste  1,4 miliarde euro active (conform statisticilor publicate de Asocia�ia 
Administratorilor de Fonduri). 

Cre�terea activelor a fost sus�inut� de fondurile cu plasamente în instrumente cu venit fix, 
respectiv Raiffeisen Dolar Plus, cu un plus de peste 100 milioane lei, dar mai ales de fondurile de 
absolute return, Raiffeisen Benefit �i  Raiffeisen Benefit Euro care au contribuit cu un plus de 
aproximativ 60, respectiv 70 milioane lei. 

Într-un context de pia�� dinamic, colegii din for�a de vânz�ri au reu�it s� le prezinte în continuare 
investitorilor beneficiile fondurilor de investi�ii. RAM a fost înc� o dat� beneficiarul încrederii 
lor, împreun� reu�ind s� lans�m Raiffeisen Benefit Euro, a doua cea mai de succes lansare a unui 
fond de investi�ii a RAM. Pornind de la a�teptarile clien�ilor �i de la profilul lor de risc, 
consilierii de clientel� ai Raiffeisen Bank au oferit o gam� larg� de produse, fondurile de 
investi�ii reprezentând o atrac�ie speciala atât pentru persoanele fizice cu inten�ii de economisire-
investire, cât �i pentru întreprinderile mici �i mijlocii dornice s�-�i maximizeze randamentul 
lichidit��ilor. Oferta variat� de fonduri a permis satisfacerea op�iunilor de plasament ale clien�ilor 
nu doar în lei, dar �i în euro sau dolari. Diferen�ierea în rândul competitorilor s-a datorat pe de o 
parte modului adecvat în care au fost transmise c�tre clien�i avantajele fondurilor de investi�ii iar 
pe de alt� parte datorit� implic�rii active în consilierea acestora pentru optimizarea �i 
administrarea cât mai facil� a impozitului pe câ�tig. 
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ACTIVITATEA DE LEASING FINANCIAR 

Raiffeisen Leasing IFN S.A. reprezint� Grupul Raiffeisen pe pia�a de leasing din România din 
anul 2002.Compania are un capital social de 14,9 milioane Ron, oferind servicii de finan�are prin 
leasing financiar pentru companii, respectiv IMM-uri �i corporatii �i într-o m�sur� redus� pentru 
persoane fizice. La 31.12.2017, Raiffeisen Leasing IFN S.A. de�inea active  totale în valoare de 
peste 200 milioane Euro �i un numar de aproximativ 3.900 clien�i activi. 

Raiffeisen Leasing IFN S.A. �i-a consolidat volumele de business realizate în ultimii ani, 
confirmând în anul 2017 liniile strategice stabilite, înregistrând o structur� echilibrat� a 
portofoliului în termeni de segmente de clien�i �i active fianan�ate �i o reducere semnificativ� a 
creditelor neperformante. În anul 2017 Raiffeisen Leasing a urmarit cu prioritate realizarea unui 
model de business sustenabil, cu aten�ie acordat� utiliz�rii responsabile a capitalului.  

Anul 2017 a consemnat, de asemenea, o cre�tere a finan��rilor în pia�a de leasing, datorat� în 
special cre�terii finan��rilor de autoturisme �i vehicule comerciale u�oare.    

ACTIVITATEA DE ECONOMISIRE-CREDITARE 

Raiffeisen Banca pentru Locuin�e S.A. (RBL) ofer� un produs destinat persoanelor fizice, ce 
combin� etapa de economisire cu cea de creditare �i permite clien�ilor s�i finan�area proiectelor 
din domeniul locativ prin împrumuturi avantajoase în lei, cu dobânzi fixe.  

Indicatorii principali ai RBL la data de 31 Decembrie 2017 sunt: un portofoliu de 176 mii 
contracte cu o valoare contractat� de 2,9 miliarde RON, depozite de la clientel� în valoare de 515 
milioane RON �i credite acordate clientelei în valoare de 105 milioane RON.  

Ca urmare a incertitudinilor cadrului legal dar �i datorit� litigiului cu Curtea de Conturi înc� în 
desf��urare, activitatea de vânzare a contractelor de economisire-creditare a fost suspendat�. În 
ciuda mediului advers de afaceri, RBL a înregistrat în 2017 un profit opera�ional de 2,1 milioane 
RON îns� în vederea adopt�rii unei abord�ri pruden�iale, a recunoscut un provizion de 7,2 
milioane RON aferent litigiului cu Curtea de Conturi, ceea ce a condus la un rezultat final 
negativ de 5,1 milioane RON. 

7. ACTIVITATEA DE CERCETARE �I DEZVOLTARE 

Raiffeisen Bank fiind o banc� universal�, nu este în mod normal implicat� în activit��i de 
cercetare �i dezvoltare în sensul strict al termenului, îns� desf��ur�m în mod curent activit��i în 
vederea introducerii de elemente inovatoare �i tehnologie prin care procesele b�ncii �i experien�a 
clientului s� fie îmbun�t��ite. 

Programele desf��urate în 2017 au vizat în principal domenii considerate importante pentru 
dezvoltarea eficient� �i digitalizarea b�ncii. Acord�m o aten�ie deosebit� celor mai noi 
platforme/framework-uri de Internet Banking �i Mobile banking, test�m permanent noile 
tehnologii ap�rute în pia�� care au poten�ial de a îmbun�t��i procesele b�ncii �i calitatea 
serviciilor oferite clien�ilor. 

Îmbun�t��irea permanent� a canalelor de internet �i mobile banking este unul dintre elementele 
cheie ale strategiei de Grup Digital, iar aceste noi solu�ii digitale reprezint� nucleul acestei 
strategii, alaturi de Merlin (platform API-uri) �i XS2A/ open banking. 
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8.  CONTROLUL INTERN �I SISTEMUL DE GESTIONARE A RISCURILOR ÎN 
RELA�IE CU PROCESUL DE RAPORTARE FINANCIAR�

Obiectivul procesului de raportare financiar� este de a reflecta o imagine fidel� �i just� asupra 
pozi�iei financiare, a rezultatului financiar �i a situa�iei fluxurilor de trezorerie, atât la nivel 
individual cât �i consolidat.  

Pentru a atinge acest obiectiv, respectarea cerin�elor de contabilitate �i raportare financiar� este o 
condi�ie de baz�.  

Directoratul este responsabil pentru stabilirea �i definirea unui sistem de control intern �i a unui 
sistem de gestionare a riscurilor adecvat, care cuprinde întregul proces de raportare financiar�. 

Sistemul de control intern furnizeaz� managementului informa�iile necesare pentru a se asigura 
îmbun�t��irea continu� a controalelor interne pentru contabilitate. Sistemul de control intern este 
conceput s� respecte toate instruc�iunile �i reglement�rile relevante precum �i s� optimizeze 
anumite m�suri de control. 

Situa�iile financiare consolidate �i separate ale Grupului sunt întocmite în conformitate cu 
Ordinul B�ncii Na�ionale nr.27/2010 cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care impune ca 
aceste situa�ii financiare s� fie întocmite în conformitate cu Standardele Interna�ionale de 
Raportare Financiar� (�IFRS�) adoptate de Uniunea European�.  

Situa�iile financiare anuale sunt publicate în primele patru luni ale anului financiar urm�tor 
perioadei de raportare. 

Cadrul de control intern  

Sistemul de control intern include: 
- procesul de aprobare ierarhic� a Directivelor de Grup �i a procedurilor de lucru din 

Banc�; 
- descrierea proceselor de întocmire, control de calitate, aprobare, publicare, implementare 
�i monitorizare a directivelor �i procedurilor; 

- reglement�ri privind revizuirea �i abrogarea directivelor �i procedurilor. 

Managementul fiec�rei filiale este responsabil pentru implementarea directivelor �i a 
procedurilor la nivel de Grup. Respectarea Directivelor �i procedurilor Grupului este 
monitorizat� prin intermediul misiunilor de audit intern. 

Comitetul de Audit monitorizeaz� procesul de contabilitate �i eficien�a sistemului de control 
intern, de audit �i gestionare a riscurilor. Printre sarcinile Comitetului de audit se num�r� �i 
supravegherea auditului anual al situa�iilor financiare consolidate �i individuale, efectuat cel 
pu�in cu frecven�� anual�. 

Comitetul de Audit monitorizeaz� procesul de contabilitate �i eficien�a sistemului de control 
intern, de audit �i gestionare a riscurilor. Printre sarcinile Comitetului de audit se num�r� �i 
supravegherea auditului anual al situa�iilor financiare consolidate �i individuale, efectuat cel 
pu�in cu frecven�� anual�. 

Comitetul de Audit prezint� raportul privind rezultatele misiunilor de audit c�tre Consiliul de 
Supraveghere. Comitetul de audit este responsabil pentru recomandarea c�tre Consiliului de 
Supraveghere a auditorului financiar. 
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Mai mult decât atât, Comitetul de Audit discut� despre eficien�a sistemului de gestionare a 
riscurilor �i sistemul de control intern. Auditul intern trebuie s� furnizeze Comitetului de audit 
rapoarte trimestriale cu privire la ariile auditate, incluzând detalierea ariilor de îmbun�t��it 
identificate în cadrul misiunilor sale.  

Pregatirea situa�iile financiare consolidate �i separate este in responsabilitatea Direc�iei 
Contabilitate, care raporteaz� directorului financiar. 

Evaluarea riscurilor 

Riscurile semnificative legate de procesul de raportare finaciar� al Grupului sunt evaluate �i 
monitorizate de c�tre Directorat. Complexitatea standardelor de raportare contabil� poate cre�te 
riscul de erori, la fel ca �i utilizarea unor standarde inconsistente de evaluare. De asemenea un 
mediu de afaceri dificil poate cre�te semnificativ riscul de erori în raportarea financiar�, dar �i 
estim�rile care afecteaz� valoarea activelor, mai ales a celor care sunt afectate de riscul de credit.  

M�suri de control 

M�surile de control constituie o parte a proceselor din activitatea zilnic� a Grupului �i sunt 
folosite pentru a preveni, detecta �i pentru a corecta orice erori poten�iale sau neconcordan�e în 
raportarea financiar�. M�surile de control variaz� de la revizuirea rezultatelor intermediare de 
c�tre management, pân� la reconcilierea specific� a conturilor, prin monitorizarea în mod 
continuu a proceselor contabile. 

Managementul subsidiarelor este responsabil pentru asigurarea punerii în aplicare a unor m�suri 
obligatorii de control intern, cum ar fi: separarea func�iilor �i principiul controlului dual. 

Consolidarea situa�iilor financiare 

Întocmirea situa�iilor financiare separate este efectuat� de c�tre fiecare subsidiar�. Persoanele 
responsabile de raportarea financiar� din cadrul subsidiarelor sunt obligate s� furnizeze infoma�ii 
complete �i corecte. Raiffeisen Bank a consolidat situa�iile financiare ale subsidiarelor sale în 
conformitate cu IFRS 10 �Situa�ii financiare consolidate�. 

Informa�ii 	i comunicare 

Înainte de publicare, situatiile financiare consolidate �i separate sunt prezentate Directoratului 
pentru aprobarea final�. 

Consiliul de Supraveghere este informat despre rezultatul auditului financiar prin intermediul 
raportului de audit financiar referitor la auditarea situa�iilor financiare. 

Adunarea General� a Ac�ionarilor este informat� cu privire la rezultatul auditului financiar 
printr-un raport de audit financiar privind auditarea situa�iilor financiare consolidate �i separate 
întocmit de catre auditorul financiar. 

Situa�iile financiare consolidate �i separate sunt publicate pe site-ul b�ncii.   
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9. RISCURI 

Grupul abordeaz� riscul într-o manier� prudent�, în concordan�� cu obiectivele sale de dezvoltare 
pe termen lung.  

Administrarea Riscului   

Func�ia de management al riscului este independent� de cea comercial� �i se concentreaz� asupra 
administr�rii urm�toarelor riscuri: risc de credit, risc de pia��, risc de lichiditate �i risc 
opera�ional. Conducerea b�ncii este responsabil� cu implementarea �i monitorizarea cadrului de 
gestionare a riscurilor. În acest scop acesta a înfiin�at: Comitetul de Gestionare a Activelor �i 
Pasivelor (ALCO), Comitetul de Credit, Comitetul de Credite Problematice �i Comitetul de 
Administrare a Riscurilor Semnificative, care raporteaz� Directoratului �i sunt responsabile 
pentru dezvoltarea �i monitorizarea politicilor de gestionare a riscului b�ncii în ariile specificate. 

Politicile de gestionare a riscului sunt stabilite pentru a identifica �i analiza riscurile la care este 
expus� banca, pentru a stabili limitele adecvate de risc �i control �i a monitoriza riscurile �i 
respectarea limitelor de risc. Politicile �i sistemul de gestionare a riscurilor sunt revizuite 
periodic, pentru a reflecta schimb�rile în condi�iile pie�ei, produselor �i serviciilor oferite.  

Începând cu ianuarie 2014, ca urmare a emiterii �i intr�rii în vigoare a Directivei UE �i a 
Regulamentului cu privire la implementarea Basel III, banca raporteaz� c�tre BNR Rata privind 
Efectul de Levier, Rata de Acoperire cu Active Lichide,  Rata de Finan�are Net� Stabil�. 

De asemenea, în 2014 banca a finalizat implementarea �i raportarea standardelor Autorita�ii 
Bancare Europene (EBA) cu privire la restructurare �i la expunerile neperformante. 

Începând cu anul 2015 Banca aplic� �i reglement�rile BNR �i EBA cu privire la redresare �i 
rezolu�ie. 

În decursul anului 2017 Banca a întreprins demersurile necesare pentru asigurarea implement�rii 
corespunzatoare, începand cu anul 2018, a prevederilor IFRS 9. 

În contextul actual al unui cadru regulatoriu complex, Banca continu� s� depun� eforturi pentru 
adaptarea arhitecturii IT, precum �i a politicilor �i procedurilor de risc la noile cerin�e legislative 
�i la evolu�iile pie�ei, eforturi ce vor fi intensificate �i în urm�torii ani.  

Riscul de credit 

Analiza riscului de creditare �i func�iile de evaluare pentru toate segmentele de activitate sunt 
complet centralizate �i constituie în prezent un singur punct de referin�� pentru întreaga banc�.  

Activitatea legat� de riscul de creditare este organizat� pe linii de industrie �i specializat� pe 
segmente de clien�i. Astfel, se poate reac�iona prompt la orice schimbare major� în cadrul micro 
sau macroeconomic al b�ncii sau al clien�ilor.  

Începând cu 2009 banca a implementat un sistem standardizat de avertizare timpurie pentru 
anumite categorii de clien�i non-retail cu credite �i pentru clien�ii retail cu credite. Sistemul 
monitorizeaz� lunar portofoliul, identific� semnalele de avertizare �i le explic�. Pe baza acestor 
indicatori, portofoliul de clien�i este împ�r�it în categorii distincte de risc �i sunt propuse 
ac�iuni/strategii pentru clien�ii identifica�i ca problematici.  
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Banca a primit aprobarea B�ncii Na�ionale a României pentru calcularea cerin�elor de capital 
pentru riscul de credit conform abord�rii bazate pe modele interne de rating (IRB) începând cu 1 
iulie 2009.  

În ceea ce prive�te portofoliul de retail, Raiffeisen Bank a primit aprobarea BNR pentru 
calcularea cerin�elor de capital pentru riscul de credit conform abord�rii bazate pe modele interne 
avansate de rating (AIRB) incepând cu 1 decembrie 2013. 

Riscul de pia��

În ceea ce prive�te riscul de pia��, banca utilizeaz� în prezent abordarea standard pentru calculul 
cerin�ei de capital. Managementul riscului de pia�� se realizeaz� prin intermediul unui sistem de 
limite de risc de pia�� �i indicatori de avertizare care se aplic� expunerilor b�ncii la riscul de rat�
a dobânzii aferent atât portofoliului de tranzac�ionare, cât �i activit��ilor din afara portofoliului de 
tranzac�ionare, la riscul valutar �i la alte subtipuri de riscuri de pia��. Monitorizarea atent� �i 
frecvent� a acestor limite asigur� men�inerea unui profil de risc de pia�� prudent pentru 
Raiffeisen Bank. 

Riscul de lichiditate 

Comitetul pentru Active �i Pasive (ALCO) define�te strategia de risc de lichiditate a b�ncii pe 
baza recomand�rilor facute de catre Directia Managementul Bilan�ului �i Portofoliului, zona 
responsabil� cu administrarea lichidit��ii �i a activit��ii de finan�are în cooperare cu Direc�ia 
Grup Risc Control �i Managementul Portofoliului, zona responsabil� de monitorizarea �i 
controlul riscului de lichiditate. ALCO aprob� anual limitele aplicabile la nivelul b�ncii pentru 
m�surarea �i controlul riscului de lichiditate precum �i planul de finan�are, care ulterior este 
aprobat de c�tre Consiliul de Supravehere. 

Toleran�a b�ncii la riscul de lichiditate reprezint� punctul de pornire pentru definirea cadrului de 
administrare a riscului de lichiditate, aceasta fiind stabilit�: 

- pentru condi�ii normale de activitate, pe baza unui set de limite pentru profilul de lichiditate 
pe termen lung. Limitele au rolul de a preveni acumularea în timp a unui risc de lichiditate 
semnificativ din activitatea curent� a b�ncii. 
- pentru condi�ii de stres, prin fixarea unui nivel minim pentru activele lichide men�inute sub 
form� de rezerv�. Astfel, este asigurat� capacitatea b�ncii de a absorbi �ocuri de lichiditate 
pentru o perioad� de timp acceptabil� f�r� s� fie nevoit� s�-�i modifice fundamental strategia de 
afaceri.  

Func�ia de administrare a lichidit��ii asigur� capacitatea b�ncii de a r�spunde la nevoile clien�ilor 
�i de a îndeplini obliga�iile de plat�. Pentru atingerea acestui obiectiv administrarea lichidit��ii 
este realizat� într-un mod conservator, cu obiectivul de a men�ine un nivel adecvat de finan�are 
pe termen lung, având o baz� stabil� de depozite în sus�inerea programelor de creditare ale 
b�ncii. De asemenea, pe termen scurt, men�ine un nivel optim de lichiditate ceea ce permite 
onorarea prompt� a solicit�rilor de plat� primite de la clien�i. 

Pentru condi�ii de stres la nivelul b�ncii exist� o rezerva suficient� de active lichide care poate fi 
utilizat� pentru a compensa accesul limitat la finan�are precum �i ie�irile de lichiditate. 
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Administrarea lichidit��ii este realizat� în conformitate cu toate cerin�ele de reglementare definite 
atât la nivel european cât �i local. 

Mecanismul intern de transfer al pre�urilor reprezint� de asemenea un instrument important 
utilizat pentru administrarea riscurilor de lichiditate �i de pia��. Acesta acoper� elementele 
bilan�iere �i extrabilan�iere �i asigur� alocarea costurilor �i beneficiilor la nivelul segmentelor de 
business astfel încât s� încurajeze utilizarea eficient� a lichidit��ii.  

Banca are o politic� de diversificare a finan��rii din punct de vedere a contrapartidelor, 
produselor �i instrumentelor utilizate. Sursa de finan�are principal� provine din depozitele atrase 
de la clien�ii retail în timp ce sursele atrase de la al�i clien�i, depozitele �i împrumuturile 
interbancare completeaz� structura de finan�are. Aceast� diversificare îmbun�t��e�te flexibilitatea 
b�ncii în materie de finan�are �i, în general, diminueaz� costul lichidit��ii.  

Riscul opera�ional  

Începând cu 1 ianuarie 2010, Raiffeisen Bank calculeaz� �i raporteaz� cerin�a de capital pentru 
riscul opera�ional utilizând abordarea standard pentru care a primit aprobarea B�ncii Na�ionale a 
României în noiembrie 2009. 

La baza acestei aprob�ri a stat cadrul de gestionare a riscului opera�ional creat de banc� prin 
definirea �i folosirea unor instrumente avansate precum: baza de date de incidente opera�ionale 
de risc, indicatorii de risc opera�ional, scenariile de risc, matricea de evaluare a riscurilor. Atât 
instrumentele cât �i procesul de management al riscului opera�ional sunt îmbun�t��ite în mod 
continuu existând o aliniere cu cadrul de management al riscului opera�ional la nivelul grupului 
RBI care utilizeaz� abordarea avansat�. 

Riscul reputa�ional  

În cadrul b�ncii activitatea de administrare a riscului reputa�ional se desf��oar� pe urm�toarele 
direc�ii de ac�iune: reglementarea ariei de activitate �i identificarea, m�surarea, monitorizarea �i 
managementul riscului reputa�ional. 

În vederea implement�rii strategiei �i obiectivelor privind riscul reputa�ional, a fost definit�
Politica de Risc Reputa�ional care detaliaz� liniile directoare ale managementului riscului 
reputa�ional, precum �i instrumentele utilizate pentru monitorizarea, administrarea �i controlul 
acestui risc. 

Instrumentele de monitorizare a riscului reputa�ional sunt: 

� indicatori specifici de risc reputa�ional - indicatori care m�soara percep�ia �i 
comportamentul clien�ilor - num�rul de reclama�ii, indicatori privind rela�ia cu 
autorit��ile sau indicatori privind percep�ia public� reflectat� în mass-media 

� colectarea �i raportarea evenimentelor de risc reputa�ional care sunt administrate 
conform mecanismelor �i fluxurilor specifice 

� evaluarea riscului reputa�ional prin scenarii de risc 
� evaluarea riscului reputa�ional ca parte a profilului de risc al b�ncii 
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Riscul reputa�ional reprezint� o prioritate pentru banc�, de aceea exist� o preocupare continu� de 
a aduce îmbun�t��iri în special pe zona de cre�tere a nivelului de con�tientizare a riscului 
reputa�ional la nivelul tuturor angaja�ilor b�ncii prin programe specializate de instruire. 

Riscul de conformitate 

În conformitate cu reglement�rile BNR, cu standardul de Grup �i cu reglement�rile interne ale 
b�ncii, riscul de conformitate este gestionat de c�tre Direc�ia Conformitate.  În acest sens au fost 
create �i implementate mecanisme eficiente de control pentru  prevenirea, detectarea �i evaluarea 
riscurilor de conformitate în toate zonele b�ncii. Un factor important în prevenirea riscurilor de 
conformitate il are �i implementarea Codului de Conduit� al Grupului Raiffeisen, dar �i 
con�tientizarea permanent� a salaria�ilor în legatur� cu consecin�ele în cazul în care s-ar produce 
un risc de conformitate. M�surile întreprinse s-au dovedit eficiente prin faptul c� riscul de 
conformitate la nivelul b�ncii este sc�zut. Guvernan�a intern� �i sistemul de control intern, 
incluzând �i func�ia de conformitate, au fost evaluate  de autoritatea de supraveghere cu rating 2, 
evaluare care este confirmata �i de c�tre autoritatea de supraveghere din cadrul BNR, în urma 
inspec�iei care a avut loc în anul 2017. 

10.  Guvernan�a corporativ�

Guvernan�a corporativ� reprezint� setul de principii �i mecanisme în baza c�rora managementul 
companiei î�i exercit� prerogativele de conducere �i control având ca scop atingerea obiectivelor 
propuse prin implementarea strategiei adoptate, având în permanen�� o conduit� corect� fa�� de 
clien�i, contrapartide, ac�ionari, investitori sau autorit��i de supraveghere. 

Raiffeisen Bank S.A. acord� o importan�� major� managementului responsabil �i transparent 
având ca scop men�inerea unei inform�ri corecte �i a încrederii diferitelor p�r�i cointeresate (nu 
numai a participan�ilor la pia�a de capital). Astfel, banca a aderat la Codul de Guvernan��
Corporativ� (CGC) al Bursei de Valori Bucure�ti (BVB) �i aplic� principiile definite în cadrul 
acestuia începând cu anul 2013. Codul poate fi g�sit pe pagina de internet a Bursei � 
www.bvb.ro.  

Raiffeisen Bank S.A. respect� prevederile Codului de Guvernan�� Corporativ� (CGC) al Bursei 
de Valori Bucure�ti. 

Declara�ia nefinanciar� a Raiffeisen Bank S.A. pentru anul 2017 este prezentat� în Anex�. 

Adunarea General� a Ac�ionarilor 

Adunarea general� a ac�ionarilor (AGA) este autoritatea suprem� a B�ncii. Adunarea General� a 
Ac�ionarilor poate fi Ordinar� sau Extraordinar�. În conformitate cu prevederile Actului 
Constitutiv al b�ncii �i a legisla�iei in vigoare, Adun�rile Generale ale Ac�ionarilor au ca 
principale competen�e: 
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A. Adunarea General� Ordinara a Ac�ionarilor: 

� s� discute, s� aprobe sau s� modifice situa�iile financiare anuale ale B�ncii, dup� analiza 
raportului Directoratului �i al Consiliului de Supraveghere, precum �i a raportului �i a 
opiniei auditorului financiar �i s� stabileasc� dividendele, dac� este cazul; 

� s� aleag� membrii Consiliului de Supraveghere �i auditorul financiar ;  

� s� revoce membrii Consiliului de Supraveghere �i auditorul financiar oricând va considera 
necesar; 

� s� stabileasc� remunera�ia membrilor Consiliului de Supraveghere, precum �i principiile �i 
limitele generale cu privire la remunera�ia suplimentar� a membrilor Consiliului de 
Supraveghere, precum �i principiile �i limitele generale cu privire la remunera�ia 
membrilor Directoratului. 

� s� se pronun�e asupra gestiunii membrilor Directoratului, s� îi descarce de gestiune �i s� îi 
ac�ioneze în justi�ie, dac� consider� necesar; 

� s� stabileasc� bugetul de venituri �i cheltuieli �i planul de afaceri pentru urm�torul an 
fiscal.  

B. Adunarea General� Extraordinar� a Ac�ionarilor 
- schimbarea formei juridice a B�ncii; 
- fuziunea B�ncii cu alte societ��i; 
- dizolvarea sau divizarea B�ncii; 
- emisiunea de obliga�iuni sau conversia unor astfel de obliga�iuni dintr-o categorie în alta 

sau în ac�iuni; 
- orice modificare a Actului Constitutiv al B�ncii. 

Desf��urarea Adun�rilor Generale ale Ac�ionarilor, precum �i reglement�rile privind drepturile �i 
obliga�iile ac�ionarilor, sunt cele reglementate prin Legea nr. 31/1990 a societ��ilor comerciale. 

Structuri de administrare 

Administrarea Raiffeisen Bank S.A. este realizat� , începând cu aprilie 2017, printr-un sistem 
dualist de guvernan�� format din Directorat �i Consiliul de Supraveghere. Sistemul dualist 
permite segregarea responsabilit��ilor de conducere a unei societ��i comerciale - îndeplinite de 
Directorat - de responsabilit��ile de control/supraveghere ce sunt îndeplinite de Consiliul de 
Supraveghere. Sistemul dualist de guvernan�� asigur� eficientizarea procesului de luare a 
deciziilor operative, înt�rind totodat� controlul asupra factorilor de decizie. 

Directoratul �i Consiliul de Supraveghere se asigur� c� situa�iile financiare anuale �i Raportul 
Directoratului sunt întocmite �i publicate în conformitate cu legisla�ia na�ional� în vigoare. 

Detalii actualizate cu privire la Consiliul de Supraveghere �i comitetele sale (Comitetul de Audit, 
Comitetul de Nominalizare, Comitetul de Remunerare, Comitetul Executiv de Credite �i 
Comitetul de Risc al Consiliului de Supraveghere) precum �i la Directorat �i comitetele sale 
(Comitetul pentru Active �i Pasive, Comitetul de Administrare a Riscurilor Semnificative, 
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Comitetul de Credite, Comitetul de Credite Problematice, Comitetul de Credite Persoane Fizice, 
Comitetul pentru Portofoliul de Proiecte, Comitetul de Norme �i Proceduri, Consiliul de 
Securitate �i Comitetul de Investi�ii �i Guvernan�� a Produselor) sunt prezentate pe pagina de 
internet a b�ncii www.raiffeisen.ro la sec�iunea �Guvernan�� Corporativ��.  

În cursul anului 2017, au avut loc urmatoarele evenimente: 

- 5 �edin�e ale Consiliului de Supraveghere, deciziile Consiliului fiind luate cu unanimitatea de 
voturi a membrilor prezen�i; de asemenea, a fost luat un num�r de 18 decizii prin ordine de lucru. 

- 4 �edin�e ale Comitetului de Audit, deciziile Comitetului fiind luate cu unanimitatea de voturi a 
membrilor prezen�i; de asemenea, au fost luate 3 decizii prin ordine de lucru. 

- 1 �edin�e ale Comitetului de Nominalizare, deciziile Comitetului fiind luate cu unanimitatea de 
voturi a membrilor prezen�i.  

- 1 �edin�� a Comitetului de Remunerare, deciziile Comitetului fiind luate cu unanimitatea de 
voturi a membrilor prezen�i; de asemenea, au fost luate 8 decizii prin ordine de lucru. 

- 82 de hot�râri luate de Comitetul Executiv de Credite cu unanimitatea de voturi a membrilor 

- o �edin�� a Comitetului de Risc al Consiliului de Supraveghere, deciziile Comitetului fiind luate 
cu unanimitatea de voturi a membrilor prezen�i; de asemenea, au fost luate 2 decizii prin ordine 
de lucru. 

- 46 �edin�e ale Directoratului, deciziile Directoratului fiind luate cu unanimitatea de voturi a 
membrilor prezen�i. De asemenea, a fost luat un num�r de 5 decizii prin ordine de lucru. 

Elemente de diversitate privind structurile de administrare 

În Raiffeisen Bank S.A., politica de recrutare pentru selectarea membrilor structurii de conducere 
stabile�te criteriile �i procedura conform c�rora trebuie evaluat� compatibilitatea celor 
propu�i/numi�i ca membri ai organului de conducere, dar �i criteriile de evaluare a celor care 
ocup� func�ii cheie. 

Politica privind calificarea �i experien�a (Fit & Proper) din RBRO stabile�te procedurile interne 
aplicabile �i criteriile pentru evaluarea compatibilit��ii, în concordan�� cu prevederile legale 
locale (Regulamentul BNR nr. 5/ 2013 cu privire la cerin�e de pruden�ialitate ale institu�iilor de 
credit, Regulamentul BNR nr. 6/ 2008 privind începerea activit��ii �i modific�rile în situa�ia 
institu�iilor de credit, persoane juridice române �i a sucursalelor din România ale institu�iilor de 
credit din state ter�e etc). 

De asemenea, politica define�te m�surile ce trebuie aplicate în situa�iile în care aceste persoane 
nu sunt compatibile pentru pozi�iile în cauz� �i cum se asigur� compatibilitatea permanent�. 

Întrucât atât îndrumarul EBA cât �i Regulamentul BNR nr. 5/ 2013 cuprind men�iuni cu privire 
la importan�a diversit��ii la nivelul conducerii superioare, în plus fa�� de setul standard de criterii 
de compatibilitate reglementat prin politica privind calificarea �i experien�a, suntem con�tien�i c�
diferen�ele de gen, culturale, de educa�ie �i experien�� ale membrilor conducerii superioare nu 
pot decât s� adauge mai mult� valoare organiza�iei noastre. 
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Anexa 
Declara�ie nefinanciar� Raiffeisen Bank S.A. 

DESCRIEREA ACTIVIT��II  

Raiffeisen Bank S.A. face parte din Grupul Raiffeisen, unul dintre cele mai importante grupuri bancare din 
Austria �i Europa Central� �i de Est, cu o prezent� de peste 25 de ani în regiune �i o experient� care îl recomand�
drept un pionier în domeniul financiar bancar. În prezent, Grupul RBI de�ine o re�ea extins� de filial bancare, 
companii de leasing �i numeroase companii de servicii financiare specializate, în 14 pie�e din Europa Central� �i 
de Est.  

Raiffeisen Bank S.A. opereaz� de la 1 iulie 2002, în urma fuziunii ce a rezultat din absorb�ia Raiffeisen Bank 
România S.A. de c�tre Banca Agricol� Raiffeisen S.A., prin emisiune de ac�iuni. Fuziunea dintre cele dou� b�nci 
s-a realizat la 30 iunie 2002 pentru a eficientiza opera�iunile Grupului Raiffeisen în România.  

Banca ofer� produse �i servicii financiare pentru clien�i persoane fizice, IMM uri �i corpora�ii, precum �i servicii 
de investi�ii bancare sau de consultan�� financiar�, la care se adaug� servicii de gestionare a activelor �i servicii 
de leasing, prin intermediul a 454 de puncte de lucru (451 de agen�ii �i 3 sedii centrale). În 2017, Raiffeisen Bank 
deservea aproximativ 2 milioane de clien�i persoane fizice, 100.000 de întreprinderi mici �i mijlocii �i peste 
5.600 de corpora�ii medii �i mari. Raiffeisen Bank S.A. avea la finalul anului 2017 peste 475.000 de clien�i activi 
în mediul online (mobile banking �i internet banking), cu o crestere de aproape 100% a clien�ilor Smart Mobile. 
În 2017, clien�ii b�ncii au f�cut peste 16 milioane de tranzac�ii online.  

La sfâr�itul anului 2017, Banca avea 5.265 de angaja�i (5.308 în 2016), conform HC (headcount), iar re�eaua 
b�ncii num�ra 451 de agen�ii (478 în 2016), peste 1.000 de ATM-uri, 19.000 de POS-uri si 189 masini 
multifunctionale. 

Raiffeisen Bank depune eforturi sus�inute pentru a-�i îmbun�t��i performan�a în toate aspectele ce privesc 
activitatea curent�. În acest sens, Banca investe�te continuu astfel încât produsele �i serviciile pe care 
le ofer� s� raspund� nevoilor comunit��ii �i a�tept�rilor în cre�tere, în special pentru canalele digitale de Mobile 
Banking �i online banking. 

Anul 2017 s-a încheiat în România cu o cre�tere a PIB-ului de 6,9%, în principal datorit� cre�terii consumului 
privat. În aceea�i perioad�, creditele nete  ale Raiffeisen Bank S.A. au crescut cu 8%, de la 19,76 miliarde de lei 
în 2016 la 21,42 miliarde de lei în 2017. Creditele noi aprobate de c�tre Banc� au ajuns la 13,6 miliarde de lei, 
dintre care aproape 60% au fost acordate antreprenorilor locali �i companiilor mari, în cre�tere cu 21% fa�� de 
anul anterior. Creditele pentru investi�ii, finan�area comer�ului �i a capitalului circulant, finan�area unor proiecte 
de anvergur� �i colaborarea bun� cu Fondul European de Investi�ii au contribuit la aceast� evolu�ie remarcabil�. 
De�i pia�a este dominat� de rate foarte sc�zute ale dobânzii, baza de depozite a clien�ilor a crescut cu 13%. Prin 
urmare, Banca a înregistrat un profit net de 491 milioane de lei, cu 40 milioane de lei mai mult decât în 2016. 
Conform situa�iilor financiare consolidate care au fost elaborate în conformitate cu Standardele Interna�ionale de 
Raportare Financiar� (IFRS), adoptate de Uniunea European�, a avut loc o cre�tere cu 14% a câ�tigurilor pe 
ac�iune. 
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ÎNSU�IREA PRINCIPIILOR SUSTENABILIT��II DE C�TRE RAIFFEISEN BANK S.A. 

Raiffeisen Bank S.A. are un rol important în dezvoltarea României, atât prin impactul direct economic, cât �i prin 
promovarea de practici transparente �i responsabile de afaceri, prin sus�inerea comunit��ilor unde este activ�, �i 
prin contribu�ia pe care o aduce la cre�terea gradului de con�tientizare a problemelor privind protec�ia mediului 
înconjur�tor.  

Principiile sustenabilit��ii sunt parte integrant� a strategiei de afaceri �i a modului în care Banca î�i desf��oar�
activitatea. Clien�ii beneficiaz� de produsele financiare de care au nevoie pentru a-�i dezvolta afacerile, pentru a 
valorifica oportunit��i �i pentru a-�i îmbun�t��i calitatea vie�ii. Banca joac� un rol important în diferite aspecte ale 
vie�ii de familie sau de afaceri, la nivel social, individual sau colectiv, iar politicile, procedurile �i aplicarea lor au 
puterea de a influen�a situa�ia economic� mai departe de specificul na�ional. 
Banca desf��oar� anual activit��i de implicare �i de consultare a p�r�ilor cointeresate (stakeholder-ii) pentru a afla 
care sunt domeniile sau temele de interes din zona social �i de protec�ia mediului înconjur�tor care conteaz� cel 
mai mult pentru acestea în rela�ie cu performan�a B�ncii, cu scopul de a îmbun�t��i procesul de luare a deciziilor 
�i responsabilitatea companiei. Procesul de implicare �i de consultare a p�r�ilor cointeresate este un element cheie 
al strategiei de responsabilitate social� corporativ� (CSR). Implicarea p�r�ilor cointeresate este un proces 
interactiv �i continuu care presupune interac�iunea cu toate categoriile de p�r�i cointeresate – angaja�i, clien�i 
(persoane fizice, IMM-uri, corpora�ii), furnizori �i prestatori de servicii (IT, non-IT �i furnizori de servicii de 
închiriere spa�ii de birouri), parteneri de afaceri, ONG-uri �i parteneri comunitari, organiza�ii suprana�ionale, 
autorit��i �i organe de reglementare, mass-media �i bloggeri, asocia�ii de business �i asocia�ii profesionale.  Rolul 
acestui proces este de a identifica temele semnificative (materiale), respectiv acelea care influen�eaz� cel mai 
mult p�r�ile cointeresate �i activitatea B�ncii �i care vor sta la baza matricei de materialitate.  

În 2017, Banca a desf��urat un proces de materialitate amplu �i bine structurat, care a inclus dou� faze distincte: 
o faz� intern� – consultarea echipei de management, �i o faz� extern� – consultarea, pe baza unui sondaj 
reprezentativ, a diferitelor categorii de p�r�i cointeresate ale B�ncii. În urma realiz�rii sondajului au fost ob�inute 
728 de r�spunsuri valide, cu un num�r statistic relevant pentru fiecare categorie de p�r�i cointeresate. 
Metodologia folosit� pentru acest sondaj a fost interviul online (prin tehnica Computer Assisted Web Interview – 
CAWI), dublat de interviuri telefonice (Computer Assisted Telephone Interview – CATI) iar sondajul a fost 
realizat in colaborare cu agen�ia de cercetare de pia��, 360Insights.  

Domeniile de interes indicate de c�tre stakeholder-ii interni ai B�ncii au fost:  
• Comunicare intern� �i cultur� organiza�ional�
• Inova�ie �i digitalizare 
• Simplificarea proceselor interne 
• Activitate financiar� responsabil� �i oportunit��i pe pia��
• Dezvoltarea de parteneriate �i un mod responsabil de a promovare produsele �i serviciile B�ncii 

Domeniile de interes indicate de c�tre stakeholder-ii externi ai B�ncii au fost: 
• Aspecte comunitare, sociale, de protec�ia mediului înconjur�tor  
• Experien�a clien�ilor în rela�ia cu Banca 
• Proceselor interne 
• Servicii bancare responsabile 
• Prezen�a pe pia��/ vizibilitatea brandului 
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Dup� identificarea temelor semnificative (materiale), Banca le-a organizat într-o structur� bazat� pe cinci piloni: 
• Guvernan�a corporativ� �i performan��: guvernan�� corporativ� �i etic� în afaceri, anticorup�ie, 

management & leadership, implicarea p�r�ilor cointeresate, inova�ie, politici publice, comportament 
anticoncuren�ial, performan�� financiar�, prezen�a pe pia��, impact economic indirect; 

• Finan�are responsabil�: confiden�ialitatea informa�iilor clien�ilor, produse �i servicii responsabile, 
promovarea produselor �i serviciilor, practice responsabile de achizi�ii de bunuri �i servicii; 

• Locul de munc�: ocuparea for�ei de munc�, s�n�tatea �i securitatea în munc�, diversitate �i egalitatea de 
�anse, formare �i dezvoltare profesional�, rela�ii de munc�/ management, combaterea discrimin�rii, 
evaluarea respect�rii drepturilor omului; 

• Societate: voluntariat �i dezvoltarea comunit��ilor/ investi�iile în comunitate, conformitate socio-
economic�, performan�� social �i comunit��i locale; 

• Protec�ia mediului înconjur�tor: performan�� de mediu, energie, de�euri, materiale. 

Astfel, pentru aceasta declara�ie nefinanciar� vom raporta indicatori din fiecare categorie din cele cinci 
enumerate mai sus – guvernan�� corporativ�, finan�are responsabil�, locul de munc�, societate �i protec�ia 
mediului înconjur�tor, conform principiilor �i liniilor directoare prev�zute de standardele de raportare 
non-financiar� ale Global Reporting Initiative �i conform metodologiei London Benchmarking Group.  

1. GUVERNAN�� CORPORATIV�

Raiffeisen Bank S.A. acord� o importan�� major� managementului responsabil �i transparent, având ca scop 
informarea corect� �i men�inerea încrederii p�r�ilor cointeresate. Guvernan�a corporativ� reprezint� setul de 
principii �i mecanisme în baza c�rora managementul B�ncii î�i exercit� prerogativele de conducere �i control, cu 
scopul de a-�i atinge obiectivele propuse prin implementarea strategiei adoptate, având în permanen�� o conduit�
corect� fa�� de clien�i, partenerii de afaceri, ac�ionari sau autorit��ile de reglementare. 
Guvernan�a corporativ� este esen�ial� pentru economie �i pentru eficien�a sistemului bancar din România. 
Regulile interne, politicile, procedurile �i direc�iile transmise de c�tre grup asigur� desf��urarea opera�iunilor 
într-un mod transparent �i sustenabil. Riscurile opera�ionale, al�turi de cele financiare, sunt monitorizate în baza 
unor proceduri prestabilite �i sunt reduse prin organizarea de cursuri sau sesiuni de lucru online �i offline pentru 
respectarea conformit��ii cu politicile �i procedurile interne, în special cu cele din zona combaterii mitei, fraudei 
�i corup�iei. Cele mai importante riscuri financiare la care este expus� Banca includ riscurile privind creditarea, 
de lichiditate, opera�ionale �i de pia�� (valut�, rata dobânzii �i pre�ul ac�iunilor). Banca respect� principii �i 
urmeaz� mecanisme transparente pentru a r�spunde riscurilor financiare �i pentru a men�ine comportamentul pe 
care clien�ii, angaja�ii, partenerii, ac�ionarii �i autorit��ile de supraveghere îl a�teapt� de la companie. 

• Codul de guvernan�� corporativ�

Banca respect� standardele, regulile �i practicile stabilite de Codul de Guvernan�� Corporativ� (CGC), emis de 
Bursa de Valori Bucure�ti. Banca aplic�, de asemenea, prevederile Codului de Conduit� al grupului RBI, care 
serve�te ca baz� pentru o cultur� corporativ� responsabil� �i ia forma unui set obligatoriu de reguli care 
reglementeaz� activitatea zilnic� a B�ncii. Codul de Conduit� se bazeaz� pe principiile eticii în afaceri �i 
reconfirm� valori precum integritatea, profesionalismul, calitatea serviciilor, orientarea c�tre client, respectul 
reciproc, proactivitatea �i munca în echip�. Codul de Conduit� trebuie respectat de c�tre to�i angaja�ii B�ncii, 
indiferent de rolul pe care îl ocup� sau de experien�a profesional�, precum �i de c�tre to�i furnizorii, partenerii de 
afaceri care ac�ioneaz� în numele B�ncii. Codul de Conduit� se bazeaz� pe principiile etice ale toleran�ei zero 
fa�� de fraud�, mit� �i corup�ie �i vizeaz� descurajarea sau eliminarea oric�rui act de discriminare sau h�r�uire la 
locul de munc�. De asemenea, acesta abordeaz� aspecte precum conflictul de interese, protec�ia datelor cu 
caracter personal �i confiden�ialitatea informa�iilor. 
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• Etica �i politicile anti-corup�ie 

Clien�ii �i toate p�r�ile cointeresate ale B�ncii se a�teapt� ca organiza�ia s� respecte principiile de etic� în afaceri 
�i s� ac�ioneze de fiecare dat� cu integritate, dincolo de competen�ele profesionale. Banca �i-a însu�it valorile 
integrit��ii �i ale transparen�ei în afaceri, valori care îi guverneaz� modul în care î�i desf��oar� activitatea, atât în 
interiorul, cât �i în exteriorul companiei. În vederea identific�rii, prevenirii �i combaterii corup�iei, Banca î�i 
evalueaz� anual opera�iunile pentru a identifica poten�ialele riscuri asociate corup�iei. În 2017, Banca a 
identificat o serie de riscuri, în special în zona de conformitate cu regulile privind achizi�ia de bunuri �i servicii. 
Aceste riscuri sunt monitorizate �i gestionate prin actualizarea �i comunicarea permanent� a politicilor �i 
procedurilor, prin cursuri �i sesiuni de lucru. În plus, angaja�ii B�ncii primesc anual informa�ii cu privire la mit�
�i corup�ie în scopul cre�terii gradului de con�tientizare, preîntâmpinare �i descurajare a poten�ialelor riscuri de 
comportament neadecvat. De asemenea, compania a introdus, la angajare, un curs de conformitate, fraud� �i 
corup�ie, parte a sesiunii de Induction, pe care fiecare nou angajat trebuie s� îl urmeze. Noii angaja�i primesc 
ghiduri cu informa�ii despre modul în care pot preveni fraudele �i faptele de corup�ie �i modul de raportare a 
situa�iilor privind înc�lcarea cadrului intern de reglementare. Adi�ional, Banca are un parteneriat cu Expolink, o 
companie independent� din Marea Britanie, care ofer� servicii de raportare în regim de confiden�ialitate - 
whistleblowing, creând posibilitatea tuturor angaja�ilor B�ncii s� raporteze, în mod anonim orice înc�lcare 
privind Codul de Conduit�.  Pe lâng� acestea, anual, to�i angaja�ii urmeaz� cursuri on-line, urmate de un test de 
verificare a cuno�tin�elor acumulate astfel încât s� fie stabilit un nivel comun de în�elegere �i con�tientizare în 
ceea ce prive�te frauda �i corup�ia. În 2017, dintre cei 5.265 de angaja�i ai B�ncii, 4.504 au participat la cursuri 
on-line cu privire la politicile �i procedurile anti-corup�ie, 609 au participat la cursuri în clas� iar 661 de furnizori 
au fost informa�i cu privire la politicile �i procedurile anti-corup�ie.  

Angaja�i (Training-uri
cu privire la politicile �i 
procedurile anti-corup�ie) 

Angaja�i
informa�i 

Angaja�i instrui�i prin 
intermediul cursurilor  
desf��urate online 

Angaja�i instrui�i prin 
intermediul 
cursurilor desf��urate în clas�

Membrii echipei de 
conducere 

100% 0 7

Angaja�i 100%
B-1* 100% 19 4 
B-2** 100% 126 24 
Alte pozi�ii de conducere 100% 521 313 
Speciali�ti 100% 3.838 261

* Board-1 reprezint� primul nivel de management, dup� top-management/Directorat 
** Board-2 reprezint� al doilea nivel de management, dup� top-management/Directorat 

Abordarea conducerii companiei în vederea identific�rii practicilor incorecte este strict�. Angaja�ii sunt  
încuraja�i s� sesizeze abaterile cu privire la fraud�, mit� �i corup�ie de fiecare dat� când acestea se întâmpl�. 
Identificarea fraudelor �i a actelor de corup�ie �i raportarea acestora au fost ac�iuni încurajate �i promovate de 
c�tre membrii echipei de conducere, mai ales dup� implementarea, în 2016, a Standardelor de Raportare Comun�
pentru schimbul automat de informa�ii. În cadrul B�ncii activeaz� un departament special care monitorizeaz�
respectarea politicilor �i procedurilor interne cu privire la combaterea fraudei, mitei �i corup�iei. Un accent 
deosebit a fost acordat procesului “Know Your Customer” (KYC) pentru identificarea �i verificarea identit��ii 
clien�ilor, combaterea sp�l�rii banilor, a posibilelor activit��i de finan�are a terorismului �i de manipulare a pie�ei 
bursiere. 
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Aceste standarde respect� legisla�ia na�ional� �i standardele interna�ionale �i sunt în conformitate cu cerin�ele 
B�ncii. În 2011, Banca a introdus în toate contractele încheiate cu furnizori, consultan�i �i parteneri de afaceri o 
clauz� de conformitate care prevede obliga�ia acestora de a respecta Codul de Conduit� al B�ncii �i standardele 
privind combaterea mitei �i a corup�iei. În cazul în care, pe parcursul desf��ur�rii obliga�iilor contractuale, este 
înc�lcat� clauza contractual� ce prevede respectarea Codului de Conduit� al B�ncii, Banca î�i rezerv� dreptul de 
a rezilia contractul �i de a raporta situa�ia autorit��ilor. În cursul anului de raportare nu au fost înregistrate 
incidente de corup�ie, nu au existat fapte de corup�ie în rândul angaja�ilor sau al partenerilor �i niciun contract nu 
a fost reziliat ca urmare a nerespect�rii sau înc�lc�rii principiilor anti-corup�ie. 

2. FINAN�ARE RESPONSABIL�

• Conformitate cu legisla�ia în vigoare �i protec�ia datelor cu caracter personal  

Este responsabilitatea tuturor angaja�ilor B�ncii s� î�i îndeplineasc� îndatoririle la cele mai înalte standarde de 
etic� �i integritate �i s� respecte politicile �i procedurile B�ncii guvernate de principiile transparen�ei �i 
responsabilit��ii în afaceri.  
Drepturile clien�ilor trebuie respectate. În mai 2016, au fost publicate Normele Generale privind Protec�ia 
Datelor cu Caracter Personal cu scopul de a standardiza, la nivelul Uniunii Europene, reglement�rile privind 
protec�ia datelor cu caracter personal ale clien�ilor. Aceste norme vor fi aplicate începând cu luna mai 2018. În 
consecin��, Raiffeisen Bank a ini�iat în 2017 un proces amplu de evaluare a proceselor interne pentru a identifica 
schimb�rile pe care Banca trebuie s� le realizeze în zona gestion�rii datelor cu caracter personal, atât pentru 
clien�ii persoane fizice, cât �i pentru persoanele juridice �i partenerii B�ncii. Cu toate acestea, principiile privind 
confiden�ialitatea datelor clien�ilor �i gestionarea datelor cu caracter personal sunt deja luate în considerare în 
politicile �i procedurile existente. Produsele �i serviciile financiare oferite de c�tre Banc� trebuie s� respecte 
legisla�ia na�ional�, reguli stricte �i standarde relevante din domeniul financiar-bancar. 

În 2017, Autoritatea Na�ional� pentru Protec�ia Consumatorilor a primit un num�r de 626 de sesiz�ri (693 în 
2016) referitoare la produsele �i serviciile oferite de c�tre Banc�, care au rezultat în înregistrarea a 47 de 
incidente, dintre care 22 au fost amenzi �i 25 avertismente. Din totalul de 22 de amenzi primite din partea 
Autorit��ii Na�ionale pentru Protec�ia Consumatorilor, 2 amenzi au fost pentru nerespectarea reglement�rilor în 
vigoare privind comunicarea de marketing. Toate amenzile au fost pl�tite în 2017, iar unele au fost ulterior 
contestate în instan��. În ciuda eforturilor depuse de c�tre Banc�, 146 de sesiz�ri cu privire la protec�ia datelor cu 
caracter personal ale clien�ilor au fost adresate Autorit��ii Na�ionale de Supraveghere a Prelucr�rii Datelor cu 
Caracter Personal (ANSPDCP) în 2017, care au rezultat în 6 avertismente �i 2 amenzi, în valoare de 6.000 de lei. 

SESIZ�RI, 
AVERTISMENTE �I 
AMENZI PRIMITE/ 
AUTORITATE 

Anul 

Num�rul 
total al 

sesiz�rilor 
primite 

Avertismente Amenzi 
Valoarea 
amenzilor 
(în RON) 

Autoritatea Na�ional�
pentru Protec�ia 
Consumatorilor 
(ANPC) 

2015 1.004 21 51 211.998 
2016 693 22 32 177.500 

2017 626 25 22 227.000 

Autoritatea Na�ional�
pentru Supravegherea 
Prelucr�rii Datelor 
cu Caracter Personal 
(ANSPDCP) 

2015 8 5 2 7.000 

2016 38 9 4 11.998 

2017 146 6 2 6.000 
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Pe parcursul anului de raportare, Banca a primit 64 de amenzi, în valoare de 262.681 de lei.  

Acestea fac referire la: 
• nerespectarea legilor sau a reglement�rilor din domeniul social �i economic 
• înc�lcarea legisla�iei cu privire la confiden�ialitatea informa�iilor �i cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal ale clien�ilor 
• incidente de nerespectare a reglement�rilor sau a codurilor voluntare privind comunicarea de marketing �i 

etichetarea produselor �i serviciilor 

INDICATOR 
(toate sumele sunt exprimate în RON) 

2017 2016 2015 

Valoarea financiar� a amenzilor semnificative pentru 
nerespectarea legilor �i a reglement�rilor privind furnizarea �i 
utilizarea produselor �i serviciilor financiare (Autoritatea 
Na�ional� pentru Protec�ia Consumatorilor) 

227.000 177.000 211.998

Valoarea financiar� a amenzilor semnificative pentru 
nerespectarea legilor �i a reglement�rilor privind procesarea 
datelor cu caracter personal ale clien�ilor (Autoritatea 
Na�ional� pentru Supravegherea Prelucr�rii 
Datelor cu Caracter Personal) 

6.000 11.998 7.000 

Valoarea financiar� a amenzilor semnificative pentru 
nerespectarea legilor �i a reglement�rilor în vigoare (altele decât
cele primite din partea Autorit��ii Na�ionale pentru Protec�ia 
Consumatorilor �i a Autorit��ii Na�ionale pentru Supravegherea 
Prelucr�rii Datelor cu Caracter Personal) 

29.682 23.870 56.412

Num�rul total de amenzi pentru nerespectarea reglement�rilor 
privind furnizarea �i utilizarea produselor �i serviciilor financiare 
(Autoritatea Na�ional� pentru Protec�ia Consumatorilor) 

22 de amenzi 32 de 
amenzi 

51 de 
amenzi 

Num�rul total de amenzi pentru nerespectarea legilor sau 
reglement�rilor privind procesarea datelor cu caracter personal ale 
clien�ilor 

2 amenzi 4 amenzi 2 amenzi 

În 2017, Banca a primit 40 de amenzi pentru nerespectarea legisla�iei rutiere, privind securitarea sau 
monitorizarea ATM-urilor, amenzi judiciare, altele decât cele aplicate de c�tre Autoritatea Na�ional� pentru 
Protec�ia Consumatorilor sau de c�tre Autoritatea Na�ional� pentru Supravegherea Prelucr�rii Datelor cu 
Caracter Personal. 

În 2017, Banca nu a înregistrat: 
• Ac�iuni juridice pentru practici anti-concuren�iale sau de monopol 
• Amenzi sau avertismente pentru nerespectarea legilor sau reglement�rilor cu privire la protec�ia mediului 

înconjur�tor sau cu privire la sponsorizare 

Raiffeisen Bank are implementat un proces intern de preluare, centralizare �i gestionare a plângerilor sau 
sesiz�rilor care vin din partea clien�ilor. Opinia clien�ilor este foarte important� pentru Banc�, de aceea aceasta se 
asigur� c� to�i clien�i care înainteaz� o sesizare sunt trata�i în conformitate cu politicile interne, astfel încât s� fie 
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identificat� cea mai bun� solu�ie, în cel mai scurt timp posibil. De�i num�rul total al sesiz�rilor realizate de c�tre 
clien�i, prin intermediul canalelor interne, a crescut u�or în anul 2017, rata de rezolu�ie pozitiv� a crescut la 86%, 
cel mai mare procent din 2011 pân� în prezent.  

Banca se angajeaz� s� îmbun�t��easc� permanent rela�ia cu clien�ii �i s� r�spund� eficient solicit�rilor acestora 
astfel încât s� men�in� �i s� consolideze încrederea acestora. 

Sesiz�ri primite din partea clien�ilor 2017 2016 2015 
Num�rul sesiz�rilor clien�ilor realizate 
prin intermediul canalelor interne 

 76.828 68.169 59.915 

Rezolu�ii pozitive  86% 84% 82% 
Loialitatea clien�ilor care au f�cut 
sesiz�ri 

 98% 98% 98% 

Satisfac�ia privind procesul de 
solu�ionare a sesiz�rilor 

 3,3 3,2 3,1 

Scal� sondaj 1-5, 1=foarte nemul�umit, 5=foarte mul�umit 

• Securitate digital�  

Raiffeisen Bank S.A. urm�re�te respectarea standardelor de bun� practic� �i recomand�rile din domeniul 
securit��ii digitale, a celor primite de la nivel de grup �i a celor implementate local. În Raiffeisen Bank S.A., 
activitatea este gestionat� de CSO – Manager Departament Securitate Bancar�, care raporteaz� direct c�tre 
vicepre�edintele diviziei Opera�iuni �i IT. Pentru a combate criminalitatea informatic�, Banca a implementat 
solu�ii pentru a proteja activele �i tranzac�iile clien�ilor sai (persoane fizice, companii mici �i medii �i corpora�ii). 
Banca depune un efort constant pentru a-�i adapteze m�surile de securitate pentru a spori protec�ia clien�ilor s�i 
împotriva amenin��rilor în continu� cre�tere a securit��ii informa�iilor. În definirea proceselor �i a controalelor, 
Banca respect� standardele de securitate PCI-DSS, ISO27k. 

• Solu�ii pentru clien�ii persoane fizice afla�i în situa�ii vulnerabile �i cu dificult��i financiare 

Raiffeisen Bank S.A. în�elege c�, uneori, clien�ii se pot confrunta cu dificult��i financiare. În 2017, Banca a 
continuat efortul de a dezvolta noi solu�ii pentru clien�ii persoane fizice care întâmpin� dificult��i financiare sau 
care se g�sesc în situa�ii vulnerabile. 

Întregul portofoliu de credite restructurate din 2017 a atins aproape 1.350 de clien�i persoane fizice, cu un sold în 
valoare de 151,6 mil RON. Printre solu�iile oferite clien�ilor în dificultate se num�r�: reducerea temporar� a 
dobânzii �i a principalului între 3 si 5 ani, reducerea permanent� a costului creditului, �tergerea par�ial� a 
principalului pe baza unui comportament bun de plat� (dup� o anumit� perioad� de timp, în func�ie de oferta de 
restructurare) sau �tergerea par�ial�, în avans, a principalului (în momentul restructur�rii), prelungirea scaden�ei 
�i consolidarea împrumuturilor. În cazul creditelor în franci elve�ieni (CHF), Banca a continuat s� ofere o metod�
de restructurare pentru a oferi reduceri semnificative, al�turi de schimbarea monedei de creditare �i ree�alonarea 
datoriei pentru clien�ii cu dificult��i financiare. Aprox. 690 de clien�i au beneficiat de aceast� solu�ie de 
restructurare, cu un sold de aprox. 112,1 mil RON (comparabil cu volumul din 2016). 

Din 2010, Banca ofer� tuturor clien�ilor, cu titlu gratuit �i la alegerea lor, posibilitatea de a amâna pân� la 3 luni, 
plata ratelor lunare, pe durata perioadei creditului, în schimbului prelungirii acesteia cu 3 luni. Aceast� op�iune 
stipulat� în contract permite clien�ilor care se confrunt� cu dificult��i financiare temporare, s� dep��easc�
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perioada dificil�, prin înaintarea c�tre Banc�, a unei simple cereri. Banca în�elege c� evenimente neprev�zute, 
pozitive sau negative, pot ap�rea în via�a fiec�rui client �i astfel, încearc� s� ofere aceast� facilitate clien�ilor care 
doresc s� pl�teasc�, dar nu reu�esc. 

O aten�ie deosebit� este acordat� clien�ilor care întâmpin� dificult��i în achitarea împrumutului în urma unor 
situa�ii tragice, precum decese, divor� sau probleme serioase de s�n�tate. În 30 dintre aceste cazuri, datoriile în 
valoare de aprox. 2,050 mil RON au fost lichidate pe parcursul anului 2017. 

Banca face demersuri pentru a avea un dialog constructiv cu clien�ii care întâmpin� dificult��i financiare, dar care 
nu au înc� întârzieri la plata ratelor, educându-i cu privire la solu�iile disponibile. Banca promoveaz� proactiv 
op�iunile de colectare pe cale amiabil�, solu�iile de restructurare sau de lichidare par�ial�, pentru a se evita 
procedurile de executare silit�. 

M�surile luate înainte de demararea procedurilor de executare silit� sunt: 
• recuperarea, pe cale amiabil�, a datoriilor, prin apeluri telefonice, SMS-uri, scrisori, vizite la domiciliu, 

efectuate de echipe specializate din Banc� sau de c�tre agen�iile de recuperare 

• oferta pentru restructurarea creditelor 

• oferta pentru lichidarea par�ial� a datoriilor la credite negarantate sau a celor garantate prin procedura de 
vânzare voluntar� a garan�iei 

Criteriile luate în considerare în rezolvarea cazurilor sociale includ: decesul unui debitor sau a so�ului/ so�iei, 
probleme serioase de s�n�tate, �omaj, venit redus sub valoarea salariului minim pe economie �i propriet��i 
imobiliare distruse de accidente care nu sunt acoperite de asigurare. Inten�ia B�ncii este aceea de a evita pe cât 
posibil executarea silit�. Chiar �i în cazul demar�rii procedurilor de executare silit�, Banca continu� în paralel 
oferirea de solu�ii de recuperare a datoriei pe cale amiabil�, precum: op�iunea de vânzare voluntar� a garan�iei, cu 
reducerea valorii r�mase (au fost 25 de cazuri de împrumuturi garantate) sau repunerea în grafic (54 de cazuri). 
Aceste op�iuni sunt oferite în continuare pentru a se evita executarea silit� �i costurile suplimentare care trebuie 
pl�tite de c�tre client executorului judec�toresc. Din p�cate, sunt situa�ii în care clien�ii reac�ioneaz� prea târziu �i 
contacteaz� Banca pentru a ajunge la un acord doar dup� notificarea executorului judec�toresc. În aceast�
situa�ie, costurile execut�rii trebuie pl�tite în avans executorului judec�toresc, de c�tre client. 
Banca î�i propune s� educe �i s� promoveze colectarea pe cale amiabil�, solu�iile de restructurare �i informarea 
transparent�. 

Num�rul �i volumul creditelor eligibile pentru reducerea par�ial� sau total� a datoriei: 
• 30 cazuri sociale: Sold de 4,909 mil RON / Datorii lichidate în valoare de 2,042 mil RON  

• 25 de cazuri VVA*: 10,887 mil RON / Valoare încasat�: 6,342 mil RON 

*VVA = Vânzare voluntar� a activelor 

Num�rul �i volumul creditelor restructurate cu reducere de cost total �i discount de capital (restructurare oferit�
clien�ilor care nu se încadreaz� în criteriul social, dar sunt în dificultate): 

• Restructurarea creditelor a 1.342 clien�i, sold ce a ajuns la 151,6 mil RON 

Portofoliul total al creditelor pentru clien�ii persoane fizice la data de 31 decembrie 2017: 
• Credite clien�i persoane fizice: 342.593 produse în valoare de 11,628 mld RON 

Portofoliul credite restructurate total al creditelor în franci elve�ieni: 
• Restructurarea creditelor a 687 de clien�i, sold în valoare de 112,1 mil RON 
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• Comunicarea cu clien�ii 

Sondajele în rândul clien�ilor reprezint� un instrument util de m�surare a percep�iei �i a satisfac�iei acestora în 
rela�ie cu angaja�ii B�ncii �i cu serviciile oferite. Banca contacteaz� lunar un num�r mare de clien�i pentru a 
consolida rela�ia cu ace�tia �i pentru a monitoriza percep�iile �i nivelul de satisfac�ia cu privire la serviciile 
primite. 
Satisfac�ia clien�ilor no�tri în rela�ia cu Banca a crescut, dar înc� nu a atins nivelul dorit. Integrarea indicatorului 
NPS* în modul de lucru este un obiectiv distinct, al�turi de continuarea pa�ilor spre digitalizare. 

*Net Promoter Score = % Promotori (10+9) – % Detractori (6+...0) 

Nr. Denumire 
sondaj 

Segment 
clien�i 

Indicator Rezultatele 
2016 

Rezultatele 2017 

1 Apel de a 
doua zi

PF Satisfac�ia general�
cu privire la angaja�ii 
B�ncii

65,2% sunt 
foarte 
mul�umi�i 
sau 
extrem de 
mul�umi�i

66.18% sunt foarte 
mul�umi�i sau 
extrem de mul�umi�i 

2 Apel de a 
doua zi

IMM-uri Satisfac�ia general�
cu privire la angaja�ii 
B�ncii

66,4% sunt 
foarte 
mul�umi�i 
sau 
extrem de 
mul�umi�i

67.14% sunt foarte 
mul�umi�i sau 
extrem de mul�umi�i 

3 Apelul din 
a 
doua 
s�pt�mân�

PF Satisfac�ie cu privire
la solu�ionarea 
reclama�iilor

34,8% sunt 
foarte 
mul�umi�i 
sau 
extrem de 
mul�umi�i

38.66% sunt foarte
mul�umi�i sau 
extrem de mul�umi�i 

4 Apelul din 
a 
doua 
s�pt�mân�

IMM-uri Satisfac�ie cu privire
la solu�ionarea 
reclama�iilor

56,3% sunt 
foarte 
mul�umi�i 
sau 
extrem de 
mul�umi�i

39.47% sunt foarte
mul�umi�i sau 
extrem de mul�umi�i 

5 Net 
promoter 
Score*

PF Inten]ia de a 
recomanda 
Banca

34  42 

6 Net 
promoter 
Score*

IMM-uri Inten]ia de a 
recomanda 
Banca

Întreprinderi 
mici: 
41 
Întreprinderi 
mijlocii: 42

Întreprinderi mici: 
39 
Întreprinderi 
mijlocii: 34 

7 Net 
promoter 
Score*

Corpora]ii Inten]ia de a 
recomanda 
Banca

44  42 
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O comunicare transparent�, clar� �i corect� ajut� p�r�ile cointeresate s� monitorizeze activitatea B�ncii. Orice 
modific�ri de termeni �i condi�ii cu privire la facilit��ile de credit, rate ale dobânzilor sau taxe �i comisioane sunt 
comunicate în mod constant pe site-ul web al B�ncii. 

• Riscul de investi�ie din perspectiv� social� �i de protec�ia mediului înconjur�tor  

Scopul B�ncii este acela de a acorda împrumuturi în mod responsabil. Astfel, Banca a introdus în politicile de 
creditare pentru persoane juridice mai multe criterii de evaluare a nivelurilor de risc. În 2014, Banca a introdus o 
politic� cu privire la gestionarea riscurilor sociale �i de protec�ia mediului înconjur�tor, care a devenit parte a 
Sistemului de Management Social �i de Mediu (SMSM). Politica se aplic� în cazul tuturor domeniilor de 
activitate �i este utilizat� pentru a evalua to�i poten�ialii clien�i persoane juridice. 

Obiectivele sunt: 
• finan�area proiectelor ce prezint� riscuri sociale �i de protec�ia mediului înconjur�tor acceptabile, 

sustenabile pe termen lung  

• minimizarea riscurilor sociale �i de protec�ia mediului înconjur�tor pentru Banc�  

• minimizarea riscurilor sociale �i de protec�ia mediului înconjur�tor pentru partenerii B�ncii (clien�i �i/sau 
furnizori)  

• respectarea cerin�elor legale na�ionale �i interna�ionale �i a standardelor privind riscurile sociale �i de 
protec�ia mediului înconjur�tor  

Prin aceast� politic�, Banca dore�te s� reduc� riscurile sociale �i de protec�ia mediului înconjur�tor fa�� de Banc�
�i fa�� de clien�ii �i partenerii s�i, în trei domenii-cheie: 

• Financiar (sanc�iuni monetare, nerambursarea creditelor, pierderea valorii garan�iei/activelor ca rezultat al 
neîndeplinirii obliga�iilor) 

• Juridic (ac�iuni în instan�� împotriva B�ncii, a clien�ilor sau a partenerilor s�i din cauza nerespect�rii 
legilor sau acordurilor contractuale) 

• Reputa�ional (prejudiciu reputa�ional prin asocierea cu clien�i care nu respect principiile de etic� �i 
responsabilitate în afaceri) 

Nivelul de risc este clasificat în trei categorii (sc�zut, mediu �i ridicat). Principalele criterii se refer� la riscurile 
privind protec�ia mediului înconjur�tor (protec�ia mediului înconjur�tor, s�n�tate �i securitate) �i riscurile sociale 
(sociale �i de munc�) asociate cu finan�area unui proiect (împrumut/investi�ie), iar evaluarea include: domeniul 
de activitate, perioada împrumutului, m�rimea împrumutului �i garan�iile colaterale oferite. Procesul de evaluare 
a riscurilor sociale �i de mediu este implementat prin instruc�iuni de lucru integrate în procesul de creditare a 
persoanelor juridice. 

% DIN PORTOFOLIUL 
DE CREDITE CU RISC 
MEDIU SAU RIDICAT 
DIN PUNCT DE 
VEDERE SOCIAL SAU 
DE 
MEDIU 

2015 2016 2017 

Risc 
mediu 

Risc 
ridicat 

Risc 
mediu 

Risc 
ridicat 

Risc 
mediu 

Risc 
ridicat 

Risc social 14% 33,3% 14,3% 28,8% 12,5% 33,3%
Risc de mediu 20,7% 19,9% 20% 14,1% 21,6% 16,4%
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• Lan�ul responsabil de aprovizionare 

Banca colaboreaz� cu furnizorii �i prestatorii s�i de servicii pe baza Politicii de Achizi�ii Publice a Grupului 
Raiffeisen. Calitatea serviciilor �i a produselor oferite de Banc� depinde, într-o anumit� m�sur�, de calitatea 
lan�ului de aprovizionare, în special pentru serviciile online �i de Mobile Banking. 

În 2017, Banca a avut 1.295 de furnizori �i prestatori de servicii locali �i interna�ionali, care au fost clasifica�i în 
trei categorii distincte: IT, non-IT �i furnizori de servicii de închiriere. Pentru primele dou� categorii (IT �i NON-
IT), selec�ia furnizorilor de bunuri �i servicii se face în conformitate cu Procedura de Achizi�ie a bunurilor �i 
serviciilor a B�ncii, actualizat� la începutul anului 2017, în conformitate cu politica grupului. Atât furnizorii, cât 
�i prestatorii de servicii trebuie s� respecte Codul de Conduit� al B�ncii, iar prestatorii de servicii trebuie s�
respecte procedurile interne. Pân� în prezent, Banca nu a solicitat furnizorilor sau prestatorilor de servicii 
îndeplinirea unor cerin�e specifice din zonele social, economic sau de prote�ia mediului înconjur�tor. Doar 
furnizorilor IT li se cere s� î�i achite obliga�iile legate de plata taxelor de mediu. 

An 

FURNIZORI �I 
PRESTATORI DE 
SERVICII LOCALI 

(RON) 

AL�I FURNIZORI 
�I PRESTATORI DE 

SERVICII (RON) 
TOTAL RON 

2016 586.085.034 156.852.046 742.937.080
2017 583.309.242 162.867.145 746.176.387

Anul
FURNIZORI �I 

PRESTATORI DE 
SERVICII LOCALI

AL�I 
FURNIZORI 

�I 
PRESTATORI
DE SERVICII

Total Furnizori noi 

2016 926 180 1.114 107
2017 1.177 118 1.295 314

3. LOCUL DE MUNC�

Implicarea �i motiva�ia angaja�ilor joac� un rol critic în succesul pe termen lung al B�ncii �i în atingerea 
obiectivelor sale. Crearea unui mediu de înv��are dinamic, al�turi de cre�terea nivelului de bun�stare sunt 
priorit��ile cu cel mai puternic impact asupra îmbun�t��irii performan�ei. Banca îmbr��i�eaz� diversitatea, 
atragerea de noi talente �i reducerea fluctua�iilor de personal prin oferirea de pachete atractive, programe de 
leadership, de formare �i de dezvoltare profesional�, investind simultan într-o cultur� de înalt� performan��. 

Obiectivele strategice ale companiei în zona de resurse umane sunt: 
• Dezvoltarea �i promovarea unei abord�ri bazate pe sprijin, recompensare, dezvoltare �i management 

eficient astfel încât s� ajute angaja�ii s� ating� nivelul de performant� dorit 
• Atingerea unui nivel ridicat de implicare a angajatilor 
• Crearea abilit��ilor de leadership, necesare la toate nivelurile din companie, pentru a sus�ine viziunea 

B�ncii 
• Construirea unui culture organiza�ionale solide, bazate pe diversitate, prin promovarea continu� a 

valorilor B�ncii 
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În 2017, Banca a avut 5.265 de angaja�i, raporta�i conform headcount, în 454 de puncte de lucru (451 de agen�ii 
�i 3 sedii centrale). Majoritatea angaja�ilor au fost femei (76,6% din num�rul total de angaja�i), iar vârsta medie a 
fost de 37 de ani. Angaja�ii lucreaz� fie cu norm� întreag�, fie cu jum�tate de norm� �i to�i intr� sub acoperirea 
contractului colectiv de munc�. 

Clasificarea angaja�ilor în func�ie de sex:  
• 1.283 de b�rba�i; 
• 3.982 de femei. 

Clasificarea angaja�ilor în func�ie de norma de lucru:  

Angaja�i în func�ie de norma de lucru  
2017 

B�rba�i Femei Total 
Norm� întreag�  1.241 3.861 5.102
Norm� par�ial� (de la 1 h – 7 h) 42 121 163
Total angaja�i 1.283 3.982 5.265

Clasificarea angaja�ilor în func�ie de contractul de munc�: 

Angaja�i în func�ie de contractual de 
munc�

2017 
Sedii centrale Re�ea/ Agen�ii 

B�rba�i Femei B�rba�i Femei 
Permanent 671 1.287 474 2.188
Pe perioad� determinat� 74 195 64 312
Total angaja�i 745 1.482 538 2.500

Num�r de angaja�i în sedii centrale: 

Num�rul de angaja�i în sedii centrale 
2016 2017 

Num�r % Num�r % 
Sky Tower 499 26% 487 25% 
Office Building 919 47% 924 47%
Centrul Opera�ional Bra�ov 518 27% 565 29% 

• Fluctua�ia de personal 

În 2017, rata de fluctua�ie a angaja�ilor a fost de 21,88 (în u�oar� cre�tere fa�� de 2016 - 20,69%), semnificativ 
mai mic� în sediile centrale, în compara�ie cu cea din re�ea/agen�ii. Rata de fluctua�ie a angaja�ilor femei a fost 
mai ridicat� decât cea a b�rba�ilor (din cauza procentului mai ridicat al angaja�ilor femei), respectiv de 16,81%, 
în compara�ie cu 5,07% în cazul angaja�ilor b�rba�i. Cifrele pentru angaja�ii femei includ �i cazurile în care 
acestea aleg s� nu se întoarc� în companie dup� concediul de maternitate. 
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Categorie 
2017

Angaja�i noi 
Angaja�i care au plecat 

din companie 
Gen Num�r Propor�ie Num�r Propor�ie
Femei 907 17,23 885 16,81 
B�rba�i 256 4,86 267 5,07 
Total 1.163 22.09 1152 21,88 
Grupe de vârst�         
< 30 de ani 793 15,06 509 9,67
Între 30 �i 50 de ani 367 6,97 559 10,62
> 50 de ani 3 0,06 84 1,6
Total 1.163 22,09 1.152 21,88 
Punct de lucru         
Sedii centrale 523 9,93 467 8,87 
Re�ea/agen�ii 640 12,16 685 13,01 
Total 1.163 22,09 1.152 21,88

• Mediul de lucru 

Banca promoveaz� echilibrul între munc� �i via�a personal�, prin încurajarea particip�rii în proiecte de dezvoltare 
personal�. Mai mult, asigur� un flux opera�ional omogen prin crearea unui mediu de lucru prietenos, 
necompetitiv, care se bazeaz� pe eliminarea conflictului �i a discrimin�rii, �i pe promovarea transparen�ei. 
Banca ofer� scheme de lucru cu norm� par�ial� �i program de lucru flexibil, salarii corecte �i în concordan�� cu 
legisla�ia, iar pentru probleme familiale încearc� g�sirea celor mai bune solu�ii. 

Egalitatea de �anse 

Banca î�i propune s� asigure un mediu de lucru bazat pe principiul egalit��ii de �anse, pe încurajarea diversit��ii 
�i descurajarea discrimin�rii �i a h�r�uirii la locul de munc�. 
Managementul B�ncii ofer� transparen�� în procesul de administrare a resurselor umane, precum nivelurile 
salariale �i de performan��, formarea �i dezvoltarea, selectarea �i recrutarea angaja�ilor. Legisla�ia local� �i 
standardele interna�ionale privind drepturile omului sunt respectate. În anul pentru care se face raportarea nu au 
fost înregistrate incidente de discriminare, direct� sau indirect�. Discriminarea, indiferent de natura ei, este 
descurajat� în interiorul �i exteriorul companiei. Banca are un rol important în promovarea principiilor de afaceri 
�i a practicilor care privesc respectarea drepturilor omului. Banca respect Codul Muncii existent la nivel na�ional 
�i nu prezint� niciun risc de a fi asociat� cu practici de munc� for�at� sau de exploatare a copiilor. Ca urmare a 
angajamentului B�ncii în sprijinirea �i protejarea drepturilor omului, în interiorul �i în afara companiei, pe 
parcursul anului 2017, nu s-au înregistrat înc�lc�ri ale drepturilor omului sau situa�ii de munc� for�at� sau de 
exploatare a copiilor. 

Diversitatea de gen 

Banca recunoa�te importan�a diversit��ii în ocuparea pozi�iilor din companie �i încurajeaz� femeile s� preia 
func�ii de conducere. Femeile reprezint� 54,4% din angaja�ii care de�in pozi�ii în nivelurile de management B-1 
�i B-2. Totu�i, Banca admite faptul c� femeile nu sunt, pentru moment, reprezentate în Directorat, îns� depune 
eforturi pentru a asigura echilibrului de gen la acest nivel. 
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Angaja�i în fun�ie de vârst� �i pozi�ia ocupat� în companie:  

Categorie 

2017 

B�rba�i Femei 

<30 30-50 >50  Total <30 30-50 >50  Total 
B-1* 0 18 5 23 0 20 0 20
B-2* 0 68 6 74 1 88 7 96
Alte pozi�ii de 
management 

8 145 25 178 23 316 74 413

Speciali�ti 279 636 93 1.008 1.010 2.130 313 3.453
Total   287 867 129 1.283 1.034 2.554 394 3.982

* Board-1 reprezint� primul nivel de management, dup� top-management/Directorat 
** Board-2 reprezint� al doilea nivel de management, dup� top-management/Directorat

Combaterea discrimin�rii 

O prioritate a B�ncii este aceea de a dezvolta �i de a men�ine un mediu de lucru bazat pe egalitate de �anse, f�r�
discriminare, în care fiecare angajat este tratat corect, în acord cu competen�ele �i performan�ele proprii. Politicile 
interne referitoare la managementul resurselor umane con�in principii �i standarde cu privire la nondiscriminare, 
deoarece diversitatea aduce valoare companiei. Nicio form� de discriminare – de gen, na�ionalitate, vârst�, statut 
familial, limb�, religie, convingeri politice, dizabilitate sau orientare sexual� a angaja�ilor sau a partenerilor – nu 
influen�eaz� procesul decizional al companiei. Cu toate acestea, dac� astfel de cazuri se întâmpl�, ele se 
solu�ioneaz�, în principal, prin medierea dintre angajat, angajator �i Sindicat sau prin mediere organizat� în 
conformitate cu legisla�ia în vigoare privind prevenirea �i sanc�ionarea tuturor formelor de discriminare. 
Politicile interne �i cultura B�ncii au f�cut s� nu existe incidente legate de discriminare în anul pentru care se 
face raportarea. 

Persoane cu dizabilit��i: 

Num�rul de angaja�i cu 
dizabilit��i, pe fiecare 
categorie  

2016 2017
B�rb
a�i 

Femei 
B�rba
�i 

Femei 

Speciali�ti 6 11 5 12
Alt� categorie 0 0 0 0 

Banca sus�ine diversitatea �i crearea unui mediu în care oamenii cu dizabilit��i î�i pot explora talentul �i se pot 
dezvolta profesional.  
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• Sistemul de remunerare

Sistemul de remunerare al B�ncii este aprobat de Consiliul de Supraveghere, prin intermediul Comitetului de 
Remunerare, �i promoveaz� un management corect �i eficient al riscurilor, f�r� a încuraja asumarea de riscuri 
peste nivelul tolerat de Banc�. Sistemul de recompensare sprijin� strategia de afaceri �i îndeplinirea obiectivelor 
companiei pe termen lung, utilizând un set de indicatori-cheie de performan�� �i de competen�e. Recompensarea 
se bazeaz� pe o structur� func�ional� �i este în direct� leg�tur� cu nivelul de performan�� �i competitivitate. 
Aceasta este definit� în func�ie de valoarea aferent� muncii, de nivelul pie�ei �i de experien�a profesional�. 

Valoarea salariului mediu, comparativ 
cu salariul la nivel na�ional  

2016 - medie 
salarii angaja�i 
comparat� cu 
salariul mediu 

(%) 

2016 - 
medie salarii 

angaja�i 
comparat�
cu salariul 
minim (%) 

2017 - 
medie 
salarii 

angaja�i 
comparat�
cu salariul 
mediu (%) 

2017 - medie 
salarii 

angaja�i 
comparat� cu 
salariul minim 

(%) 

Salariul mediu al angaja�ilor 190% 408% 192% 355% 
Salariul mediu al angaja�ilor juniori: 
Bucure�ti 

173% 372% 177% 326% 

Salariul mediu al angaja�ilor juniori: în 
afara Bucure�tiului 

93% 199% 96% 177% 

Valoarea 
pachetului de 
beneficii ca % 

din salariu  

2016 2017 

Speciali�ti Management
Top 

Management
Speciali�ti Management

Top 
Management 

6,23 3,14 1,07 6,01 3,04 1,04

Beneficii 

Banca ofer� beneficii similare tuturor angaja�ilor, indiferent de tipul contractului �i de perioada de angajare. 
Angaja�ii cu norm� întreag�, cu jum�tate de norm� �i cei cu contract pe perioad� determinat� se bucur� de 
asigurare de s�n�tate, asigurare în caz de dizabilitate �i invaliditate, concediu maternal �i contribu�ii pentru 
pensie. Schemele de pensie pentru angaja�i sunt obligatorii prin intermediul Casei de Asigur�ri Sociale (CAS) �i 
sunt acoperite atât de angajator (15,8%), cât �i de angaja�i (10,5%). Totu�i, Banca ofer� scheme de pensii 
facultative pentru angaja�ii s�i, prin intermediul Raiffeisen Asset Management. Concediul anual este cuprins între 
23 �i 27 de zile lucr�toare, în func�ie de vechimea în munc�. 
Alte beneficii oferite de Banc� pot include telefon mobil, ma�in� pentru pozi�iile de conducere, servicii de 
consiliere psihologic�, oferte speciale de la parteneri, bonuri de mas� sau beneficii sociale pentru angaja�ii cu 
probleme medicale serioase sau pentru cazurile sociale. 
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Concediu de maternitate �i paternitate 

În 2017, 250 de angaja�i au solicitat �i au primit concediu de maternitate (243 de femei) �i de paternitate (7 
b�rba�i). 

Concediul pentru cre�tere copil  
2016 2017 

B�rba�i Femei B�rba�i Femei 
Total num�r de zile luate* 732 74.267 542 64.509
Nr. de angaja�i cu drept la 
concediu de cre�tere copil 1.299 4.009 1.283 3.982
Nr. de angaja�i care au luat 
concediu de cre�tere copil 7 243 4 254

Nr. de angaja�i care s-au întors la 
munc� dup� încheierea 
concediului de cre�tere copil** 3 159 4 157
Nr. de angaja�i care s-au întors la 
munc� dup� încheierea 
concediului de cre�tere copil �i 
care erau înc� angaja�i la 12 luni 
dup� ce au revenit la munc� 4 131 1 115
Rata de revenire la locul de 
munc� 42,86 65,43 100,00 61,81
Reten�ia 133,33 82,39 25,00 73,25

* Nr. de zile de concediu pentru cre�tere copil luat în 2017 de cei care au început concediul în anul respectiv  
** Nr. de angaja�i care �i-au început concediul în 2017 �i în anii anteriori �i s-au întors la munc�  

Banca ofer� program de lucru flexibil pentru angaja�ii s�i �i, în special, pentru cei care se întorc din concediu de 
cre�tere a copilului. Ace�tia pot opta pentru program de lucru redus (cu dou� ore, pân� când copilul împline�te 
vârsta de doi ani). În plus, Banca ofer� posibilitatea acord�rii de concediu nepl�tit – concediu sabatic – pentru o 
perioad� mai mare de timp. 

• Dezvoltarea angaja�ilor  

Toate ac�iunile �i deciziile B�ncii deriv� din viziunea sa de a fi ecosistemul de înv��are cel mai eficient �i mai 
apreciat de pe pia�a bancar� din România. Pentru a atinge aceast� viziune, Banca face eforturi pentru a oferi 
solu�ii integrate de înv��are �i dezvoltare, având la baz� cele mai noi tendin�e �i tehnologii, astfel încât s� se 
potriveasc� unei game variante de nevoi de dezvoltare profesional� �i pentru a sus�ine, în mod direct, 
performan�a B�ncii. Obiectivul strategic al B�ncii este acela de a-�i echipa angaja�ii cu abilit��ile potrivite 
pozi�iei pe care o ocup� în companie, prin intermediul unor canale �i metode de înv��are diversificate �i 
alternative, optimizând, în acela�i timp, costurile. 
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Num�rul mediu de ore de formare profesional�/angajat în func�ie de gen �i nivelul profesional  

Num�rul mediu de ore 
de formare 
profesional�/ angajat, 
în func�ie de categorie 

2016 2017 

B�rba�i Femei B�rba�i Femei 

B-1 64 62 46 73
B-2 80 82 49 40 
Alte pozi�ii de 
management 

76 73 33 30 

Speciali�ti 34 36 38 34 
Total   43 41 38 34 

Exemple de sesiuni de formare profesional�
oferite, în func�ie de tema sesiunii (în h)  2017 

Programul de instruire pentru cunoa�terea 
activit��ii opera�ionale 6.012 
Easy mortgage 5.208 
MIFID 4.628 
BMA 4.160
Conformitate 3.232
Basic Sales 2.496
Num�rul total de ore 25.736 

Managementul performan�ei  

În 2016 a început proiectarea unui nou sistem de management al performan�ei, axat pe crearea de parteneriate 
pentru performan�� între lideri �i angaja�i. Noul sistem utilizeaz� metodologii de afaceri interna�ionale, precum 
Graficul de Performan�� (Balanced Scorecard), metodologii de coaching �i stiluri de leadership selectate 
(leadership situa�ional), cu scopul de a aduce mai mult� valoare �i pentru a crea impact. Implementarea a început 
în 2016 cu definirea Graficului de Performan�� (Balanced Scorecard) pentru diferite categorii de job-uri �i cu 
identificarea standardele comportamentale, a profilurilor de competen�e �i a comportamentelor optime. Acest 
lucru a determinat: 

• reproiectarea standardelor comportamentale �i a profilurilor de competen�e pentru pozi�iile din re�ea 
• dezvoltarea traseului profesional pentru toate pozi�iile din companie, pentru a permite o mai bun�

gestionare a talentelor �i oferirea de consiliere în carier�

Evaluarea performan�ei �i 
planul de dezvoltare a carierei 

B�rba�i Femei
Num�r % Num�r % 

B-1 23 100% 20 100% 
B-2 74 100% 96 100%
Alte pozi�ii de management 178 100% 413 100% 
Speciali�ti 1.008 100% 3.453 100%
Total   1.283 100% 3.982 100% 

* Board-1 reprezint� primul nivel de management, dup� top-management/Directorat 
** Board-2 reprezint� al doilea nivel de management, dup� top-management/Directorat
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• S�n�tatea, securitatea �i bun�starea angaja�ilor  

Banca investe�te continuu în asigurarea s�n�t��ii, securit��ii �i bun�st�rii angaja�ilor s�i. Drept cerin�� minim�
legal�, Banca respect� legisla�ia na�ional� privind s�n�tatea �i securitatea angaja�ilor, pentru înregistrarea �i 
raportarea accidentelor, în conformitate cu Legea nr. 319/2006 �i cu Hot�rârea de Guvern nr. 1425/2006 
(versiunea revizuit�). Banca a înfiin�at un Comitet pentru S�n�tate �i Securitate, responsabil de monitorizarea �i 
consilierea cu privire la programele de s�n�tate �i securitate la locul de munc�. Rolul Comitetului �i al membrilor 
s�i este s� asigure implementarea deciziilor referitoare la S�n�tate �i Securitate, s� asigure condi�ii optime de 
munc�, s� previn� accidentele sau bolile profesionale, �i s� se asigure c� to�i angaja�ii sunt informa�i cu privire la 
politicile �i procedurile de S�n�tate �i Securitate. Comitetul pentru S�n�tate �i Securitate este format� din 7 
reprezentan�i ai angaja�ilor, 7 reprezentan�i ai angajatorului,  2 medici de medicina muncii �i Colectivul de 
Prevenire �i Protec�ie în Munc�. 

Angaja�i B�rba�i Femei Localitate
Num�r de accidente 0 5 Bucure�ti, 

Miercurea Ciuc, 
Bra�ov 

Tipul de accident (de exemplu, accident care necesit� prim 
ajutor) 

  accident minor   

Rata de accident�ri 0% 0,058%
Rata bolilor profesionale N/A N/A   
Zile pierdute (m�surate în zile calendaristice 0 16
Rata zilelor pierdute 0% 0,40781%   
Rata de absenteism 0,87% 2,23%   
Decese la locul de munc� 0 0   
Total zile lucr�toare 318.427 980.847

Accidentele înregistrate se refer� la angaja�ii companiei. Banca colaboreaz� cu prestatori de servicii independen�i 
pentru servicii de cur��enie, transport �i procesare de numerar �i ATM-uri, servicii medicale, servicii de formare 
profesional� �i servicii de paz�. În cursul anului de raportare nu au fost înregistrate cazuri de accidente în rândul 
prestatorilor de servicii care au desf��urat activit��i în punctele de lucru ale B�ncii. 

Bun�starea angaja�ilor 

Banca sprijin� un stil de via�� s�n�tos �i ofer� acces tuturor angaja�ilor la un pachet complex de solu�ii 
personalizate, conceput s� sus�in� sau s� îmbun�t��easc� s�n�tatea fizic� a individului, starea emo�ional� �i 
mul�umirea de sine, �i s� asigure un echilibru bun între munc� �i via�a personal�. 

Începând cu 2013, Banca implementeaz� un program pentru bun�starea angaja�ilor - RStyle, care este bazat pe 
trei piloni – s�n�tatea fizic�, echilibru psiho-emo�ional �i s�n�tatea rela�iilor interpersonale - �i care cuprinde 6 
domenii de ac�iune - RSport, DevelopR, RFood, TogetheR, RParenting, �i TravelR. În 2017, în cadrul 
programului, au fost organizate 138 evenimente, la care au participat 2,708 angaja�i unici, totalul participan�ilor 
fiind de 4.469. Unele dintre evenimentele organizate în cadrul RStyle au inclus competi�ii sportive, c�l�torii cu 
bicicleta, ateliere de parenting, cursuri de g�tit, evenimente �i ateliere artistice.  
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4. SOCIETATE 

Raiffeisen Bank S.A. �i-a asumat angajamentul de a contribui la dezvoltarea comunit��ii în general �i a 
comunit��ilor locale, pe termen lung, al�turi de parteneri credibili �i responsabili. Strategia Raiffeisen Bank S.A. 
este puternic orientat� c�tre sus�inerea educa�iei �i a înv��arii, ceea ce o face una dintre companiile cele mai 
active social din economia româneasc�. 

Conform politicii de sponsorizare �i a strategiei de responsabilitate social� corporativ�, Raiffeisen Bank S.A. 
sus�ine programe �i proiecte în cinci direc�ii strategice: art� �i cultur� româneasc�, educa�ie �i educa�ie financiar�, 
ecologie urban�, sportul ca stil de via�� s�n�tos �i social. Banca sprijin� proiectele �i programele comunitare prin 
intermediul parteneriatelor �i colabor�rii cu organiza�ii neguvernamentale �i institu�ii locale �i na�ionale. 
Contribu�ia sa nu se limiteaz� la sponsoriz�ri, ci presupune �i implicarea activ� a angaja�ilor s�i în ac�iuni de 
voluntariat. 

De�i raportarea nefinanciar� a devenit obligatorie doar din 2016 prin Ordinul de Ministru nr. 1938 care transpune 
par�ial Directiva UE nr. 95/2014 în legisla�ia na�ional�, Raiffeisen Bank S.A. continu� practica de raportare a 
activit��ii nefinanciare început� înc� din 2009. Impactul companiei în comunitate se realizeaz� conform 
cerin�elor de raportare dezvoltate de London Benchmarking Group (LBG), care evalueaz� investi�iile în 
programele comunitare �i modul în care s-au produs schimb�ri asupra beneficiarilor acestora. 

Principalele informa�ii ale anului 2017 în ceea ce prive�te implicarea comunitar�: 
� Valoarea total� a contractelor de sponsorizare încheiate de c�tre Raiffeisen Bank în 2017 a fost de 

9.607.337 de lei. Valoarea investit� în programe �i proiecte comunitare a fost de 7.745.378 de lei 
(conform metodologiei de raportare LBG), cu o contribu�ie medie per angajat de 1.465 de lei. Principalii 
parteneri r�mân organiza�iile neguvernamentale, îns� banca a continuat s� consolideze parteneriate 
strategice cu institu�ii publice (precum teatre) sau institu�ii de înv���mânt. 

� Programul de Granturi Raiffeisen Comunit��i, aflat la a �aptea edi�ie, a atras 253 de proiecte comunitare 
�i a premiat cele mai bune 10 cu câte 10.000 de euro, echivalentul în lei, valoarea total� a granturilor fiind 
de 463,594 de lei. Peste 85 de voluntari, angaja�i Raiffeisen Bank S.A., au participat în procesul de 
jurizare a celor 180 de proiecte eligibile, proiectele câ�tig�toare fiind analizate în etapa finala de c�tre o 
comisie de specialitate format� din cinci profesioni�ti cu experien�� în evaluarea de proiecte educa�ionale. 

� 242 din angaja�ii Raiffeisen Bank S.A. au ales s� dedice timp în proiecte de voluntariat pe durata anului 
2017, alocând în total 842 ore din timpul de lucru pentru aceste activit��i. 

� Raiffeisen Bank S.A. a ales de-a lungul anilor s� fie un partener strategic �i s� sprijine evenimente 
culturale �i de sport prestigioase. Astfel ne-am continuat parteneriatele cu: Festivalul Interna�ional de 
Teatru de la Sibiu, Festivalul Interna�ional Transilvania – TIFF, SoNoRo, Gala UNITER, Gala, produc�ia 
�i turnee ale Teatrului Act, Maratonul International Bucure�ti sau Maratonul Via Maria Theresia.  

� O alt� caracteristic� a abord�rii noastre în comunit��ile în care oper�m este de a sprijini organiza�ii active, 
inovatoare, pionieri în domeniile lor. Astfel am continuat s� lucr�m cu: Asocia�ia Green Revolution, 
Asocia�ia pentru Rela�ii Comunitare, Asocia�ia T��uleasa Social, Funda�ia Principesa Margareta a 
României, United Way România, Junior Achievement România, Teach for România, Funda�ia pentru 
Dezvoltarea Societ��ii Civile sau Habitat for Humanity România. În acest mod dorim s� ne asigur�m c�
investi�iile noastre aduc schimb�ri relevante în comunit��ile noastre.  
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Sc�derea fa�� de anul precedent reflect� inten�ia b�ncii de a se concentra în special pe cele cinci direc�ii 
strategice: ecologie urban�, educa�ie (�i educa�ie financiar�), art� �i cultur� româneasc�, sport ca stil de via��
s�n�tos �i social. 

Având în vedere aten�ia pe care banca o ofer� celor cinci directii strategice, în 2017 am crescut procentul 
resurselor financiare investite în aceste zone, ajungând la 87% (6.705.650 de lei) din totalul sumelor investite în 
programe �i proiecte comunitare (respectiv din 7.745.378 de lei). Dac� ne uit�m mai în detaliu la aceste direc�ii 
strategice:  32% (2.441.340 de lei) din resursele b�ncii au fost acordate proiectelor educa�ionale, 29% 
(2.231.700 de lei) pentru ecologie urban�, 12% (964.578 de lei) pentru proiecte de art� �i cultur� româneasc�, 9% 
(702.345 de lei) în sport ca mod de via�� s�n�tos �i 5% (365.687 de lei) în ini�iative sociale. 

Raiffeisen Bank S.A. recunoa�te importan�a unei societ��i civile s�n�toase, ca element cheie pentru a genera 
dezvoltare sustenabil�, atât în interiorul companiei, cât �i în exterior, în comunit��ile în care î�i desf��oar�
activitatea. În multe situa�ii, ini�iativele sponsorizate de c�tre banc� creeaz� spa�iu de implicare pentru alte 
companii, angaja�i, clien�i sau al�i actori interesa�i.  

• Contribu�ia medie per beneficiar 28 de lei 
• 242 din angaja�ii b�ncii au voluntariat în proiecte comunitare 
• Voluntarii B�ncii au alocat 842 ore pentru acest tip de ini�iative 
• În medie, partenerii comunitari au gestionat fonduri de 122.409 de lei 
• Contributia b�ncii în portofoliul s�u comunitar reprezint� 1,3% din profitul brut 
• Contribu�ia Raiffeisen Bank S.A. per angajat = 1.465 de lei.

Banca î�i încurajeaz� angaja�ii s� se implice în ac�iuni de voluntariat, deoarece: 
• au un impact pozitiv pentru comunitate; 
• contribuie la îmbun�t��irea rela�iilor între angaja�i; 
•  cresc implicarea �i satisfac�ia personal�; 
• ajut� la dezvoltarea de noi abilit��i pentru voluntari. 

În 2017, 242 de angaja�i Raiffeisen Bank S.A. s-au implicat în activit��i de voluntariat, luând parte la evalu�ri �i 
selec�ii de proiecte în diferite programe de finan�are administrate �i finan�ate de banc�, în programe de educa�ie 
financiar�, dar �i la construc�ia de locuin�e pentru persoane defavorizate. 
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Pentru a cunoa�te nevoile partenerilor comunitari cu care interac�ion�m �i s� descoperim priorit��ile acestora �i 
ale comunit��ii din care fac parte, organiz�m întâlniri, realiz�m consult�ri �i sondaje în mod regulat. În domeniul 
interven�iei sociale, al investi�iei comunitare, încerc�m s� facilit�m coeziunea dintre diferi�i factori din societate, 
astfel încât, împreun�, s� g�sim solu�ii pentru probleme concrete cu care ace�tia se confrunt�. Ne asum�m rolul 
de facilitator, dar �i de sus�in�tor activ. De exemplu, sus�inem arta �i cultura (f�r� a interveni în vreun fel în actul 
cultural), nu numai prin finan�area proiectelor de foarte bun� calitate, ci �i prin eforturi depuse de a cre�te 
audien�a de la an la an.  

Tipuri de 
parteneri 
comunitari  

ONG-
uri 

Institu�ii de 
înv���mânt 

Institu�ii 
medicale 

Institu�ii non-
profit 

Autorit��i 
locale 

Institu�ii 
publice 

2015 87,76% 6,12% 3,06% 0,00%  0,00%  3,06% 
2016 59,5% 26,7% 9,5% 1,7% 0,9% 1,7% 
2017 91% 1%  0,00%  3%  0,00%  5% 

De asemenea, sus�inem partenerii no�tri atât în eforturile de atragere de resurse suplimentare pentru proiectele pe 
care le implementeaz�, cât �i în eforturile de a dezvolta capacitatea organiza�ional�. 
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În 2017, partenerii no�tri comunitari au raportat 271.546 de beneficiari ai proiectelor implementate cu sprijinul 
b�ncii. Principalele îmbun�t��iri raportate la nivelul acestora sunt orientate spre dobâdirea de cuno�tin�e sau 
abilit��i, schimb�ri de comportament �i atitudini, dar �i cre�terea calit��ii vie�ii. În contextul cre�terii înregistrate 
în rândul proiectelor de educa�ie finan�ate de Raiffeisen Bank S.A., s-a înregistrat �i o cre�tere semnificativ� în 
sensul dezvolt�rii de abilit��i în rândul beneficiarilor direc�i. 
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Dezvoltarea abilit��ilor Îmbun�t��irea calit��ii vie�ii Schimb�ri comportamentale �i 
de atitudine
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5. PROTEC�IA MEDIULUI ÎNCONJUR�TOR  

�inând cont de faptul c� ne confrunt�m cu multe schimb�ri climatice, una dintre provoc�rile actuale este, f�r�
îndoial�, p�strarea echilibrului între activitatea noastr� �i mediul înconjur�tor. Interdependen�a activit��ilor pentru 
acoperirea acestor riscuri demonstreaz� faptul c� sunt necesare ac�iuni complexe �i coordinate. 

Prin amploarea activit��ilor desf��urate, sectorul bancar joac� un rol esen�ial în dezvoltarea economic� a 
României. Banca nu se concentreaz� doar asupra comunit��ilor locale în care este prezent�, ci lucreaz� sus�inut 
pentru a face fa�� provoc�rilor legate de protec�ia mediului înconjur�tor �i încurajeaz� implicarea cet��enilor în 
rezolvarea problemelor asociate. 

Reducerea resurselor material presupune un risc atât pentru companii, cât �i pentru comunit��i. Aceasta are o 
influen�� direct� asupra performan�ei companiei, dar �i asupra utilizatorilor finali, iar Banca în�elege c�, în 
calitate de lider în comunitate, trebuie s� fie un exemplu în promovarea de practici responsabile în acest 
domeniu. Banca finan�eaz� proiecte inovatoare �i dezvolt� ini�iative interne pentru limitarea utiliz�rii resurselor 
materiale astfel încât s� fac� fa�� provoc�rilor prezente �i viitoare. Aceast� abordare dubl�, prin ac�iuni interne �i 
externe, contribuie la reducerea impactului companiei asupra mediului înconjur�tor, în timp ce genereaz�
beneficii m�surabile. 

Banca recunoa�te c� este nevoie de o abordare consecvent�, motiv pentru se implic� continuu în ac�iuni de 
îmbun�t��ire a nivelului de con�tientizare, de monitorizare a oric�rui impact negativ al opera�iunilor sale �i de 
protec�ie împotriva riscurilor neprev�zute. Banca se asigur� c� resursele folosite pentru a crea produse �i servicii 
sunt bine planificate, reciclate unde este posibil, �i optimizate. Prin programele dezvoltate, aceasta contribuie, 
al�turi de clien�ii s�i, la adoptarea unor obiceiuri bancare responsabile. În 2017, num�rul de produse oferite de 
Banc� prin intermediul canalelor digitale, a crescut. 
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Cre�terea capacit��ii de instruire a 
angaja�ilor/voluntarilor

Cre�terea capacit��ii de angajare a 
personalului/cooptarea cu mai mul�i voluntari

Sistem de management îmbun�t��it (ex.: IT, HR, 
financiar)
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Una dintre direc�iile strategice ale B�ncii în zona de CSR este ecologia urban�, contribuind astfel la reconstruirea 
ora�elor pe principiile dezvolt�rii durabile. În 2017, Banca a continuat s� promoveze necesitatea protec�iei 
mediului înconjur�tor �i a reducerii consumului de energie, prin sus�inerea programelor anuale de bike-sharing, 
dezvoltate în parteneriat cu Asocia�ia Green Revolution. Proiectele dezvoltate promoveaz� principiile protec�iei 
mediului înconjur�tor �i ale unui stil de via�� s�n�tos, sus�in reducerea nivelului de poluare cauzat� de activit��ile 
umane �i educ� participan�ii cu privire la diversele efecte negative ale acesteia. Banca sus�ine, înc� din 2010, 
programele care vizeaz� încurajarea utiliz�rii bicicletelor, ca mijloc alternativ de transport. Proiectele de ciclism 
urban promoveaz� un stil de via�� s�n�tos, sus�inând transportul alternativ �i încurajând utilizarea metodelor de 
transport cu zero impact asupra mediului înconjur�tor. 

Performan�a B�ncii cu privire la protec�ia mediului înconjur�tor s-a îmbun�t��it considerabil în ultimii ani �i 
continu� s� fie o parte integrant� a modelului de afaceri. Impactul direct asupra mediului înconjur�tor, generat de 
Banc�, se rezum�, în principal, la consumul de energie, ap� �i hârtie. Acest raport con�ine informa�ii despre 
consumul de resurse materiale din toate punctele de lucru ale B�ncii, sediile centrale �i agen�ii, a c�ror suprafa��
total� este de 126.310 mp.  

• Hârtia �i de�eurile electrice, electronice �i electrocasnice (DEEE-uri) 

Produsele �i serviciile financiare oferite de companie au impact asupra nivelului de resurse materiale �i, implicit, 
asupra mediului înconjur�tor. Fiind un furnizor de servicii financiare, compania utilizeaz� hârtie pentru 
informarea clien�ilor - informa�ii precontractuale, pentru tip�rirea contractelor de credit, dar �i pentru activit��ile 
administrative �i pentru cele de promovare. 

Tipul de resurse consumate Volum în 2015 Volum în 2016 Volum în 2017 
Hârtie (kg)*  
*hârtie nereciclat� 376.333 353.988 294.425
Materiale tip�rite, pentru 
vânzarea produselor �i serviciilor 
financiare (kg) N/A 102.648 12.000
Cartu�e de imprimant� �i tonere 
(buc��i) N/A 4.186 6.400
Carton utilizat pentru depozitarea 
documentelor (kg) N/A 17.280 N/A 

De asemenea, în 2017, Banca a îmbun�t��it procesul de reciclare a hârtiei, dup� utilizare. Hârtia de toate tipurile, 
inclusiv materialele de marketing �i posterele, se recicleaz� acum în toate punctele de lucru. 
Conform datelor interne, Banca a reciclat 98,521 de kg de hârtie în 2017. Acest proces a devenit o practic�
standard în cadrul B�ncii. 

Materiale reciclate Volum în 2015 Volum în 2016 Volum în 2017 
Hârtie (kg) 300.589 663.300 98.521 
DEEE-uri (kg) 19.332 618.300 70.294 
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• De�eurile 

Compania înregistreaz� anual cantitatea de de�euri periculoase �i nepericuloase, produse în desf��urarea 
activit��ilor sale. Sistemul intern de management al de�eurilor prevede colectarea separat� a fiec�rui tip, în toate 
punctele de lucru. Toate buc�t�riile sunt prev�zute cu un sistem de colectare separat� a de�eurilor, care const� în 
pubele pentru hârtie, plastic- sticl�-metal �i gunoi menajer. Începând din 2017, Banca înregistreaz� cantit��ile de 
gunoi menajer atât din sediile centrale, cât �i din agen�iile sale, fapt ce a determinat o cre�tere a cantit��ii de 
gunoi menajer raportat�. 

Tipuri de de�euri reciclate Volum în 2015 Volum în 2016 Volum în 2017 

Corpuri de iluminat (kg) N/A 72 1.044
Baterii (kg) N/A 240 3.869

Plastic (kg) N/A N/A 2.533 
Cantitate de gunoi aruncat� la 
groapa de gunoi (kg) 

N/A 297.930 6.477.317

• Energie

Reducerea consumului de energie este una dintre priorit��ile B�ncii, în special datorit� impactului asupra 
mediului înconjur�tor �i asupra costurilor. Banca înregistreaz� informa�ii detaliate cu privire la consumul de 
energie, pentru a putea avea o imagine real� �i documentat� pe baza c�reia s� stabileasc� ac�iuni. 

Consum total de energie  Volum 2017 
Electricitate �i energie pentru r�cire 
(KWh) 22.385.000  
Energie pentru înc�lzire (gaz) 
(KWh) 14.480.000 

• Transport

Banca recomand� �i sus�ine utilizarea mijloacelor alternative de transport. Banca urmeaz� ultimele tendin�ele 
inovatoare în tehnologie �i adopt�, progresiv, solu�ii de transport mai prietenoase cu mediul înconjur�tor pentru 
angaja�ii s�i. 

Consum de combustibil  Volum 2017 

Combustibil motorin� (litri) 480.444
Combustibil benzin� (litri) 92.270 
Motorin� pentru generatoare (litri) 5.396 
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Distan�a total� parcurs� cu taxiul, cu ma�inile din flot� companiei �i cu ma�inile personale a fost de 9.486.829 de 
kilometri. 

Total num�r de ma�ini 521
Num�r de ma�ini pe motorin� 458
Num�r de ma�ini electrice/hibride 3
Num�r de ma�ini pe benzin� 60
Distan�a parcurs� cu taxiul, cu ma�inile din flot�
companiei �i cu ma�inile personale (km) 

9.486.829

Transportul angaja�ilor/ de bunuri/ în 
interes de serviciu 

2015 2016 2017 

Distan�a parcurs� de angaja�i cu ma�ina 
personal�, în interes de serviciu (km) 

978.057 km
(approx. 78.000 l) 

927.696 km
(approx. 74.000 l)

1.030.224 km                          
(approx 82.000 l) 

Distan�a parcurs� de angaja�i cu taxiul, în 
interes de serviciu (km) 

499.074 km 
(approx. 40.000 l) 

537.727 km 
(approx. 43.000 l)

723.888 km                
(approx. 58.000 l) 

Cantitatea de bunuri transportat� de 
serviciile de curierat (t) 

160 t 160 t 160 t 

Distan�a parcurs� de angaja�i cu ma�ina 
companiei (km) 

Nu au fost 
colectate date  

7.876.039 7.732.717 

• Consumul de ap�  

Cre�terea nivelului de con�tientizare a angaja�ilor cu privire la consumul de ap� �i comunicarea politicilor de 
protec�ia mediului înconjur�tor fac parte din planul de m�suri concrete de economisire a apei la locul de munc�. 
În 2017, cei 5.265 de angaja�i ai B�ncii au reu�it s� reduc� consumul de ap� cu 11.475 m3. Banca nu de�ine 
infrastructura adecvat� pentru reciclarea sau reutilizarea apei, motiv pentru care cea mai eficient� m�sur� pe care 
o poate lua cu privire la acest aspect este reducerea consumului. 

Ap� consumat� (m3) Volum în 2015 Volum în 2016 Volum în 2017 
Volum total de ap� consumat� 79,200 66,475 55,000

Mai multe detalii despre activitatea de responsabilitate social� a B�ncii vor fi oferite în Raportul de 
Responsabilitate Social� Corporativ� pentru 2017, ce urmeaz� a fi publicat în iulie 2018. 


