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Raiffeisen Bank România

1. Descrierea activit ții
Parte a grupului care operează în alte 13 pie e – Austria, Europa Centrală i de Est Raiffeisen Bank România este una dintre companiile de top din ecosistemul bancar
românesc. Prezentă pe pia a locală de aproape 28 de ani, la finalul anului 2019
banca avea un portofoliu de peste 2 milioane de clien i persoane fizice, 92.000 de
IMM-uri i 5.700 de companii. Cu peste 650.000 de clien i care folosesc aplica iile
digitale Raiffeisen Smart Mobile i Raiffeisen Online, re eaua băncii numără 351 de
unită i, 785 de ATM-uri, 334 de ma ini multifunc ionale i peste 21.000 de POS-uri.
În ultimii ani, eforturile noastre s-au concentrat pe oferirea de solu ii digitale pentru
clien ii Băncii, astfel încât să poată face banking simplu, rapid i sigur. Începând cu
2019, clien ii Raiffeisen Bank pot plăti cu telefonul prin RaiPay sau Apple Pay i cu
dispozitivele Garmin, prin serviciul Garmin Pay. La finalul anului, 45.000 de clien i
foloseau RaiPay i peste 38.000 Apple Pay.
Banca oferă un portofoliu vast de produse
persoane fizice, IMM-uri i companii.

i servicii financiare pentru clien i

Misiunea noastră este să contribuim la dezvoltarea unor comunită i sustenabile i
prospere, să în elegem nevoile clien ilor no tri i să le oferim acestora siguran ă,
consultan ă
i servicii financiare u or de folosit. Având sustenabilitatea
i
responsabilitatea ca piloni de bază ai modelului de business, ne dorim ca alături de
angaja ii, clien ii i partenerii no tri să dezvoltăm rela ii pe termen lung i să
mobilizăm resurse care să creeze valoare pentru to i. Colaborarea,
responsabilitatea, învă area continuă i proactivitatea sunt valori fundamentale,
prezente în toate activită ile noastre.
În calitatea noastră de furnizor de produse i servicii financiare, suntem con tien i
de rolul pe care îl jucăm i de impactul major pe care îl avem asupra comunită ilor
i a mediului economic din zonele unde suntem activi. Pentru că ne dorim să fim un
bancher responsabil i un partener de încredere pentru to i stakeholderii no tri, de
unsprezece ani publicăm transparent informa ii privind performan a noastră nonfinanciară, prin intermediul raportului de sustenabilitate.
Procesul de raportare non-financiară se desfă oară anual, pornind de la analiza
zonelor în care Banca are impact economic, social i de mediu i luând în calcul
temele de interes pentru partenerii no tri. Temele sunt identificate printr-un proces
de consultare care are loc o dată la doi ani. Procesul urmăre te metodologia

standardelor Global Reporting Initiative i răspunde cerin elor Ordinului Băncii
Na ionale a României nr. 7/2016 i Ordinului Ministerului Finan elor Publice 3.456/
2018.
La baza realizării declara iei non-financiare i a raportului de sustenabilitate ce va fi
publicat în luna iunie a acestui an stau rezultatele proceselor de analiză a impactului
i de consultare a stakeholderilor desfă urate în perioada ianuarie-februarie 2019.
Temele de interes relevate de analiza de impact desfă urată cu echipa de
management a Băncii au fost:
•
Comportament anticoncuren ial
•
Protec ia datelor cu caracter personal
•
Activitate financiară responsabilă i oportunită i pe pia ă
•
Respectarea drepturilor omului
•
Investi ii în comunitate i dezvoltarea comunită ilor locale
Domeniile de interes indicate de către stakeholderii externi ai Băncii au fost:
•
Respectarea drepturilor omului
•
Conformare socio-economică
•
Rela ia dintre management i angaja i
•
Combaterea discriminării
•
Dezvoltarea comunită ilor locale

Astfel, temele semnificative au fost prioritizate i grupate în cinci categorii:
•
Locul de munc : ocuparea for ei de muncă, sănătatea i securitatea în
muncă, diversitate i egalitatea de anse, formare i dezvoltare profesională, rela ii
de muncă/ management, combaterea discriminării, evaluarea respectării drepturilor
omului.
•
Finanțare responsabil : confiden ialitatea informa iilor clien ilor, produse i
servicii responsabile, promovarea produselor i serviciilor, practici responsabile de
achizi ii de bunuri i servicii;
•
Guvernanța corporativ și performanț : guvernan ă corporativă i etică în
afaceri, anticorup ie, management & leadership, implicarea păr ilor cointeresate,
inova ie, politici publice, comportament anticoncuren ial, performan ă financiară,
prezen a pe pia ă, impact economic indirect;
•
Societate: voluntariat i dezvoltarea comunită ilor/ investi iile în comunitate,
conformitate socio-economică, comunită i locale;
•
Protecția mediului înconjur tor: performan ă de mediu, energie, de euri,
materiale.

Aflilieri
Pentru a fi în permanen ă conectată la cele mai bune practici din domeniu, Banca
este afiliată celor mai importante asocia ii, consilii i institu ii:
●
●

●
●

●

Asocia ii patronale: Consiliul Patronatelor Bancare din România (CPBR),
Confederaţia Patronală Concordia (CPC)
Asociații profesionale: Asocia ia Română a Băncilor (ARB), Asocia ia de Plă i
Electronice din România (APERO), Asocia ia Română de Factoring,
International Factoring Group
Asociații de business: Coali ia pentru Dezvoltarea României (CDR), Consiliul
Investitorilor Străini (FIC), Asocia ia Clubul Economic German Bra ov (DWK)
Camere de comer : Camera de Comerţ Româno-Americană (AmCham),
Camera de Comerţ Româno-Elveţiană, Camera de Comerţ Româno-Germană
(AHK), Camera de Comerţ Româno-Olandeză (NRCC), Camera de Comerţ i
Industrie a României (CCIR)
Altele: Institutul Aspen România (ASPEN), Fundaţia Junior Achievement
România, Consiliul Român pentru Clădiri Verzi (RoGBC)

De asemenea, prin afilierea Grupului la Re eaua Global Compact a Na iunilor Unite,
ne-am angajat să respectăm i să promovăm cele 10 principii ale UNGC (United
Nations Global Compact):
DREPTURILE OMULUI
●
●

principiul 1: Companiile trebuie să susţină şi să respecte protecţia drepturilor
omului proclamate la nivel internaţional.
principiul 2: Companiile trebui să se asigure că nu sunt complice la cazuri de
abuz ale drepturilor omului.

STANDARDELE MUNCII
●
●
●
●

principiul 3: Companiile trebuie să încurajeze libertatea de asociere şi
recunoaşterea efectivă a dreptului la negocieri colective.
principiul 4: Companiile trebuie să încurajeze eliminarea tuturor formelor de
muncă forţată şi obligatorie.
principiul 5: Companiile trebuie să încurajeze abolirea efectivă a muncii
copiilor.
principiul 6: Companiile trebuie să încurajeze eliminarea discriminării în ceea
ce prive te angajarea i ocuparea locurilor de muncă.

PROTEC IA MEDIULUI ÎNCONJUR TOR
●
●

principiul 7: Companiile trebuie să susţină o abordare precaută cu privire la
provocările din zona protecţiei mediului înconjurător.
principiul 8: Companiile trebuie să desfă oare iniţiative pentru promovarea
unei responsabilităţi solide faţă de protecţia mediului înconjurător.

●

principiul 9: Companiile trebuie să susţină încurajarea
promovării tehnologiilor prietenoase cu mediul înconjurător.

dezvoltării

i

COMBATEREA CORUP IEI
●

principiul 10: Companiile trebuie să lupte împotriva tuturor formelor de
corupţie, inclusiv antajul i darea sau luarea de mită.

Prin natura activită ii noastre, ne-am angajat să sus inem i să contribuim la
implementarea celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă lansate de Organiza ia
Na iunilor Unite i intrate în vigoare la 1 ianuarie 2016. Contribu ia Băncii la
atingerea obiectivelor va fi prezentată pe larg în raportul de sustenabilitate.

Premii și recunoaștere
Credem în competi ie ca motor al inova iei i al performan ei, de aceea ne bucură
când activitatea Raiffeisen Bank este răsplătită prin premii i recunoa tere.
Astfel, în februarie 2019 Euromoney Private Banking and Wealth Management a
acordat Raiffeisen Bank România ase distinc ii:
●
●
●
●
●
●

Cele
Cele
Cele
Cele
Cele
Cele

mai
mai
mai
mai
mai
mai

bune
bune
bune
bune
bune
bune

servicii
servicii
servicii
servicii
servicii
servicii

International Clients
Philanthropic Advice
ESG /Social Impact Investing
de Asset Management
pentru clien ii cu averi între 1 si 5 milioane dolari
pentru clien ii cu averi între 5 si 30 milioane dolari

Tot în februarie 2019, la Gala de Inaugurare a Anului Bursier, compania a primit
premiul pentru Cel mai activ intermediar pe piața primar de acțiuni a Bursei de
Valori București în 2018, pentru listarea Purcari Winery, prima companie din
Republica Moldova listată la Bursa din Bucure ti i Cel mai performant fond de
pensii private Pilon III în ultimii 10 ani.
Martie ne-a adus Premiul pentru produsul de retail al anului 2019, pentru
Flexicredit, în cadrul Galei Mastercard „Bank of the year” i în acela i timp, în cadrul
aceleia i gale, colega noastră Irina Kubinschi a primit trofeul „Femei care schimbă
România”.
Aprilie ne-a adus trofeele pentru Best Bank i Best Investment Bank în cadrul EMEA
Finance’s „Europe Banking Awards 2018”, Best Telesales Department, Internal, Cel
mai bun Team Leader de Colectare pentru colega noastră Mariana Radoslav, în
cadrul „Romanian Contact Center Awards Gala 2019” i Best performance in Mobile
Banking la Gala Online Banking.
În mai am fost PR & Communication Executive of the Year, distimcție oferit
colegei noastre Corina Vasile, pentru implicarea în promovarea în România a
asocia iei profesionale interna ionale Global Women in PR în cadrul Galei Business

Arena „Most Admired Business Women”, iar în luna septembrie programul de
educa ie financiară al Raiffeisen Bank, Money Bistro, a fost desemnat Cel mai bun
proiect de comunicare digital la categoria Finance, la Digital Communication
Awards în Berlin. Tot în septembrie am primit premiul de Best Private Bank in
Romania, acordat de The Banker&PWN magazine.
La Gala „Financial Leaders' Hall of Fame” din octombrie ne-a fost acordat premiul
Best Use of Technology in Banking pentru transformarea digitală, gândire strategică
i inova ie în furnizarea unor produse i servicii de ultimă oră, reflectate în lansarea
plă ilor cu telefonul - RaiPay i Apple Pay.
În cadrul Galei PR Awards din noiembrie, prin Money Bistro sezonul 1, am fost
premia i la categoria Website, Internet, Blog, Facebook, Instagram, iar proiectul
Factory by Raiffeisen ne-a adus Silver Award for Excellence – Communication in the
Financial Sector. Tot în noiembrie, Institutul Na ional al Patrimoniului ne-a acordat
Premiul de Ambasador al Culturii i Educa iei în anul 2019.
Anul 2019 s-a încheiat în decembrie cu Premiile Pia a Financiară, unde am primit
titlul de Banca anului pentru start-up-uri i premiul pentru Susținerea constant a
sectorului antreprenorial din România în cadrul Galei DeBizz Awards.

2. Guvernanț

corporativ

Etica i responsabilitatea sunt păr ile esen iale ale modului în care Raiffeisen Bank
î i desfă oară activitatea, de aceea respectăm cu stricte e regulile i principiile
stabilite prin Codul de Guvernan ă Corporativă (CGC) al Bursei de Valori Bucure ti.
Totodată, intern, politicile, procedurile i reglementările Codului de Conduită al
Grupului Raiffeisen Bank Interna ional i legisla ia na ională i interna ională stau la
baza modelului nostru de business i ne ghidează activitatea de zi cu zi.
Codul de conduită al Băncii (actualizat în ianuarie 2020) formează fundamentul unei
culturi corporative care se bazează pe integritate. Banca se a teaptă ca to i
angaja ii să ac ioneze în mod responsabil, să nu se angajeze în niciun
comportament inadecvat, în mod special inten ionat, încălcând sau cerând altor
persoane să încalce Codul de conduită.
Angaja ii sunt sfătui i să î i exprime preocupările i să raporteze prompt orice
încercare frauduloasă sau posibile încălcări ale legilor sau reglementărilor către
managerii lor. Orice încălcare a Codului de conduită poate avea consecin e în
temeiul legisla iei muncii, inclusiv încetarea anticipată a contractului de muncă.

Conflictul de interese
Ne străduim să identificăm i să evităm poten ialele conflicte de interese i
avem reguli stricte în acest sens. Angaja ii companiei trebuie să se asigure că

propriile interese nu contravin obliga iilor fa ă de bancă sau obliga iilor băncii fa ă
de clien ii săi. În acest sens, Raiffeisen Bank are o politică dedicată pentru a
identifica, evalua, gestiona, diminua i preveni conflictele de interese reale sau
poten iale ale angajatilor, inclusiv interesele membrilor apropia i ai familiilor.
Politica anti-corupție
Raiffeisen Bank Romania î i asumă responsabilitatea de a preveni i a combate
corup ia i mita i pune în aplicare un riguros set intern de reguli care respectă cele
mai înalte standarde interna ionale. Raiffeisen Bank respectă legisla ia românească
privind combaterea corup iei, precum i standardele Grupului Raiffeisen Bank
International. Atunci când există diferen e între legisla ia românească i standardul
de grup, Raiffeisen Bank aplică standardul mai restrictiv.
Corup ia i mita pot apărea sub mai multe forme, inclusiv prin oferirea sau
acceptarea unor plă i directe sau indirecte, cadouri excesive, dona ii sponsorizări,
plă i preferen iale sau facilitarea unor servicii. Angaja ii sunt autoriza i să accepte
sau să ofere cadouri i invita ii care sunt adecvate func iei doar în anumite
circumstan e, sub rezerva limitărilor, aprobărilor i cerin elor de înregistrare definite
în regulile interne ale băncii, dar le este strict interzis să ofere sau să primească
cadouri în bani sau echivalent.
Actele de corup ie comise de către angaja i sau parteneri cu care avem rela ii
contractuale sunt inacceptabile.
Riscurile privind apari ia corup iei sunt evaluate i atent monitorizate de către
Departamentul Antifraudă i Anticorup ie, responsabil de elaborarea, actualizarea i
implementarea unor reglementări interne menite să înlăture riscul de fapte care
contravin standardelor de etică ale Băncii:
●
●
●

O politică anticorup ie implementată la nivelul întregii companii, revizuită în
martie 2019
O politică privind gestionarea i prevenirea conflictelor de interese, revizuită
în septembrie 2019
O politică privind conflictele de interese pentru membrii Directoratului si
Consiliului de Supraveghere din cadrul Raiffeisen Bank SA, actualizată în
aprilie 2019

Departamentul de Antifraudă i Anticorup ie evaluează i monitorizează riscurile de
corup ie atât în interiorul companiei, cât i extern, în rela ia cu furnizori de servicii
i produse i în ac iunile de sponsorizare i ac iuni caritabile.
În 2019, to i angaja ii băncii au fost informa i cu privire la politicile i procedurile
anti-corup ie ale companiei. De altfel, în 2019 nu a existat niciun caz de coruptie
care să implice angaja i Raiffeisen Bank.
Astfel, Banca nu a fost implicată în niciun incident de corup ie care să ducă la
concedierea sau sanc ionarea disciplinară a angaja ilor i nu au fost procese publice

sau ac iuni în instan ă îndreptate împotriva băncii care să aibă la bază suspiciuni de
corup ie.
Protecția datelor cu caracter personal
Ne dorim ca rela ia cu partenerii i clien ii no tri să fie caracterizată de încredere i
siguran ă pe termen lung, de aceea respectarea regulamentului privind protec ia
datelor cu caracter personal este un aspect esen ial pentru noi. Actualizată la
nivelul anului 2018, politica băncii privind prelucrarea datelor cu caracter personal
i confiden ialitatea datelor reglementează toate procedurile companiei în această
direc ie i are ca scop informarea clien ilor, colaboratorilor, angaja ilor, candida ilor
care doresc să ocupe posturi vacante i vizitatorilor site-urilor Raiffeisen Bank cu
privire la datele cu caracter personal prelucrate de bancă.
Banca a numit un Ofi er pentru Protec ia datelor cu caracter personal (Data
Protection Officer - „DPO”), care supervizează respectarea cadrului legal privind
protec ia datelor i ac ionează ca punct de legatură cu autorită ile i cu persoanele
fizice vizate.
Politica Raiffeisen Bank în ceea ce prive te protec ia datelor personale poate fi
consultată pe site-ul Băncii la adresa https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/politicade-confidentialitate. To i angaja ii Raiffeisen Bank sunt instrui i privind
obligativitatea respectării procedurilor interne i, în special, cu privire la obliga iile
ce le revin pentru asigurarea protectiei datelor personale.
În 2019, Banca a răspuns unui număr de 860 de cereri de exercitare a drepturilor
persoanelor fizice vizate, sesizări sau reclama ii privind protec ia datelor cu caracter
personal. De asemenea, s-au înregistrat 32 de solicitări de informa ii primite din
partea autorită ii de supraveghere.
Două măsuri corective au fost dispuse în sarcina Băncii pentru nerespectarea unor
prevederi ale regulamentului privind protec ia datelor cu caracter personal:
interogarea în Biroul de Credit în baza consim ământului expres al ter ilor
(măsură anulată de instan a de judecată) i asigurarea respectării termenului de
răspuns la cererile ini iate de persoane fizice).
În 2019, Banca a fost sanc ionată cu o amendă de 150.000 EUR de către
Autoritatea Na ională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
pentru un incident de securitate cauzat de nerespectarea instruc iunilor i măsurilor
de securitate aplicabile la nivelul organiza iei de către doi angaja i, care nu mai
lucrează în cadrul Băncii în prezent. Cei doi fo ti angaja i au utilizat date din
documentele de identitate ale unor persoane fizice, transmise de către angaja i ai
societă ii Vreau Credit S.R.L. prin aplica ia mobilă WhatsApp, i au efectuat
interogări ale sistemului Biroului de Credit pentru a verifica
eligibilitatea la
creditare a respectivelor persoane, prin simulări de prescoring. Controalele interne
ale Raiffeisen Bank au depistat incidentul i l-au raportat imediat, conform
procedurilor interne.

Totodată,
pentru
neconformarea
cu
reglementările
privind
protec ia
consumatorului, Banca a fost sanc ionată cu 16 avertismente i 28 de amenzi în
valoare de 238.000 de lei (suma totală plătită fiind de 60.000 de lei).
30 ac iuni s-au derulat în 2019 în justi ie pentru neconformarea cu legile i/ sau
reglementările din domeniul social i economic. Dintre acestea, 21 se află în
procedură de apel, iar pentru 9 dintre ele există decizii judecătore ti definitive.

INDICATOR

2018

2019

Numărul total de amenzi/avertismente
pentru
nerespectarea
reglementărilor
privind furnizarea i utilizarea produselor
i
serviciilor
financiare
(Autoritatea
Na ională
pentru
Protec ia
Consumatorilor)
Numărul total de amenzi/avertismente
pentru
nerespectarea
legilor
sau
reglementărilor privind procesarea datelor
cu caracter personal ale clien ilor

21 de amenzi

16
avertismente
i 28 de
amenzi

7
avertismente

2
avertismente
i 1 amendă

În perioada de raportare, Banca nu a avut nicio ac iune în justi ie cu privire la
comportamentul anticoncuren ial i încălcări ale legisla iei anti-trust i privind
monopolul, în care organiza ia sa fi fost identificată ca participant sau cu privire la
încălcări ale legisla iei privind securitatea i confiden ialitatea datelor clien ilor.

3. Finanțare responsabil
Avem o mare responsabilitate fa ă de clien ii pe care îi finan ăm i în acela i timp
fa ă de comunită ile pe care ace tia le deservesc. Suntem con tien i de impactul pe
care îl avem i totodată de rolul important pe care sistemul bancar îl joacă în
dezvoltarea sustenabilă a României.
Ne-am luat angajamentul de a acorda finan ări în mod responsabil, de aceea Banca
analizează cu stricte e toate cererile de finan are primite. Astfel, încă din 2014
există în cadrul băncii o politică privind gestionarea riscurilor sociale i de protec ie
a mediului înconjurător, care se aplică în cazul tuturor domeniilor de activitate şi
este utilizată pentru a evalua toţi potenţialii clienţi persoane juridice.
Nivelul de risc este clasificat în trei categorii (scăzut, mediu i ridicat). Principalele
criterii se referă la riscurile privind protec ia mediului înconjurător (protec ia

mediului înconjurător, sănătate i securitate) i riscurile sociale (sociale i de
muncă) asociate cu finan area unui proiect (împrumut/investi ie), iar evaluarea
include: domeniul de activitate, perioada împrumutului, mărimea 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.
De asemenea, Banca define te clar prin politica sa de creditare domeniile i
activită ile pe care compania nu le va finan a cu bună tiin ă, direct sau indirect.
Acestea includ: producerea i comercializarea oricărui produs interzis sau ilegal în
ările gazdă (producerea sau comer ul cu produse care con in bifenilii policlorura i –
PCBuri, produse farmaceutice sau pesticide interzise la nivel na ional sau
interna ional, substan e care diminuează stratul de ozon sau comer ul cu animale
sălbatice sau produse reglementate de Conven ia privind Comer ul Interna ional cu
Specii Periclitate de Faună i Floră Salbatică, transportul transfrontalier al de eurilor
interzise de legisla ia în vigoare), pescuitul marin cu plase de peste 2,5 km
lungime, transportul petrolului sau al altor produse periculoase care nu respectă
reglementările legislative, comer ul cu mărfuri fără licen e de import/ export,
producerea sau comer ul cu arme i muni ii, producerea sau comer ul cu băuturi
alcoolice (exclusiv bere i vin), produc ia sau comer ul cu tutun, jocuri de noroc,
cazinouri sau alte entită i similare, produc ia sau comer ul cu materiale radioactive,
activită ile care implică forme de exploatare în muncă sau munca for ată i
exploatarea minorilor, opera iuni de exploatare a pădurilor tropicale umede primare
sau produc ia i comer ul cu lemn sau alte produse forestiere care nu provin din
păduri exploatate sustenabil.

Securitate digital
Pentru a combate criminalitatea informatică, 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 adapta măsurile de
securitate pentru a spori protec ia clien ilor săi împotriva amenin ărilor în continuă
cre tere a securită ii informa iilor.

Politica de achiziții
La nivelul băncii, procesul de achizi ii de bunuri i servicii este reglementat de
politica de achizi ii a companiei. În 2019 nu au existat schimbări semnificative la
nivelul localizării lan ului de furnizori sau a rela iei pe care Banca o are cu ace tia.
În perioada de raportare, Banca a avut 1.338 furnizori (locali i străini), împăr i i în
trei categorii: IT, Non IT i Chirii spații.

Pentru primele două 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 în
cadrul Raiffeisen Bank, în conformitate cu Politica de Grup (Procurement Policy).
Selec ia furnizorilor de Chirii spații se efectuează în conformitate cu procedura
referitoare la achizi iile de chirii i utilită i.
Banca nu evaluează furnizorii pe baza standardelor de mediu sau standardelor
sociale. Cu toate acestea, compania include în contractele cu furnizorii o clauză
privind obligativitatea lor de a plăti impozitele pentru mediu i de a respecta
legisla ia în vigoare. Mai mult, to i furnizorii Băncii trebuie să respecte cu stricte e
Codul de conduită al băncii.
Furnizori i
prestatori de
An
servicii locali (RON/
EUR)
583.309.242/
2017
126.806.357
838.905.442/
2018
180.022.627
1.064.804.905/
2019
227.765.755
*Curs Mediu: 1 Euro = 4,675 RON

Al i furnizori
i prestatori de
servicii (RON/ EUR)

Total RON/ EUR

162.867.145/
35.405.901
187.752.397/
40.290.214
159.057.866/
34.023.073

746.176.387/
162.212.258
1.026.657.839/
220.312.841
1.223.862.771/
261.788.828

87% din bugetul de achizi ii al Băncii a fost cheltuit cu cei aproximativ 90%
furnizori locali.
Anul
2017
2018
2019

FURNIZORI I AL I FURNIZORI
PRESTATORI DE
I PRESTATORI
SERVICII LOCALI
DE SERVICII
1.177
118
1.154
116
1.202
136

Din care furnizori
noi

Total
1.295
1.270
1.338

4. Locul de munc

Cu o echipă care depă e te 4.800 de angaja i, ne numărăm printre cei mai populari
angajatori din sistemul bancar din România. Astfel, în anul 2019 am ocupat locul 1
la nivel national la categoriile Most pleasant atmosphere i Best Training Offer, din
cadrul studiului „Cei mai dori i angajatori”, realizat de Catalyst Solutions. Credem
cu tărie în respect i colaborare, iar cultura noastră organiza ională este construită
pe o serie de valori solide care ne ajută să devenim mai buni în fiecare zi.

314
76
91

Valorile noastre:
Gândim pe termen lung
Având o tradi ie îndelungată în sistemul bancar, tim că succesul se clăde te în
timp, iar performan ele angaja ilor no tri sunt cheia stabilită ii întregii echipe
Raiffeisen Bank
Suntem cea mai bun „Universitate Bancar ”
Angaja ii no tri sunt motiva i i sus inu i în permanen ă să î i dezvolte abilită ile.
De aceea, le oferim un plan de carieră clar, într-o companie mereu stabilă,
indiferent de contextul economic, o companie care pre uie te i răsplăte te
dedicarea, performan a i orientarea către rezultate.
Suntem o echip
Ne sprijinim angaja ii să îmbine armonios performan a profesională i dezvoltarea
personală i îi încurajăm să î i respecte familia, să aibă grijă de sănătatea lor i să
se distreze, iar prin realizările lor, să fie mereu o inspira ie pentru cei din jur.
Credem în integritate și respect
Rela iile dintre noi sunt caracterizate de respect, suntem one ti, deschi i i corec i
unii cu ceilal i, străduindu-ne să rămânem obiectivi în orice interac iune. Suntem
con tien i că într-o echipă atât de numeroasă împărtă im idei, opinii i experien e
diferite, de aceea îi ascultăm pe cei din jur i ne manifestăm cu blânde e i
considera ie.
Suntem mereu aproape de clienții noștri
Performan a noastră de până acum se datorează în mare parte unei echipe dedicate
clien ilor, cărora încercăm în permanen ă să le oferim cele mai bune solu ii,
adaptate nevoilor fiecăruia.
În 2019, echipa Băncii număra 4.888 de angaja i şi 351 de agenţii. Femeile
reprezintă 74.9% din totalul angajaţilor, iar vârsta medie în companie este de 37 de
ani. Toţi angajaţii beneficiază de prevederile contractului colectiv de muncă,
indiferent de norma de lucru.
Clasificarea angajaţilor în funcţie de gen:
● 1.227 bărbaţi;
● 3.661 femei.

Clasificarea angajaților în funcție de norma de lucru:
Angaja i în func ie de norma de
lucru

Bărba i
1.193
34
1.227

Normă întreagă
Normă par ială (de la 1 h – 7 h)
Total angaja i

2019
Femei
3.591
70
3.661

Total
4.784
104
4.888

Clasificarea angajaților în funcție de contractul de munc :
2019
Angaja i în func ie de contractul de
Sedii centrale
Re ea/ Agen ii
muncă
Bărba i
Femei
Bărba i
Femei
Permanent
599
1.276
489
2.026
Pe perioadă determinată
87
143
52
216
Total angaja i
686
1.419
541
2.242

Num r de angajați în sedii centrale:
2019
Numărul de angaja i în
sedii centrale
Sky Tower
Office Building
Centrul Opera ional
Bra ov

●

522
1.046

% din total
angaja i sedii
centrale
11%
21%

538

11%

Număr

Fluctua ia de personal

Fluctuaţia angajaţilor a fost de 24% în 2019, fa ă de 18,84% în 2018. În calculul
fluctua iei de personal s-au luat în considerare i plecările involuntare generate de
închiderea unor agen ii; astfel că, analizând numărul total de plecări voluntare din
2019 cu plecările voluntare din 2018, fluctua ia de personal se men ine aproximativ
la acela i nivel ca în anul anterior (aproximativ 18-19%, cu o u oară scădere în
2019).

2019
Categorie
Gen
Femei
Bărba i
Total
Grupe de vârstă
< 30 de ani
Între 30 i 50 de ani
> 50 de ani
Total
Punct de lucru
Sedii centrale
Re ea/agen ii
Total
●

Angaja i noi

Angaja i care au
plecat din companie
Număr
Propor ie
855
17,6%
311
6,4%
1.166
24%

Număr
655
315
970

Propor ie
13,5%
6,5%
20%

583
369
18
970

12%
8%
0%
20%

422
597
147
1.166

518
452
970

11%
9%
20%

446
720
1.166

9%
12%
3%
24%
9%
15%
24%

Mediul de lucru

Suntem responsabili pentru bunăstarea angaja ilor no tri, de aceea ne-am luat
angajamentul de a dezvolta un mediu de lucru sigur i corect pentru toată echipa
noastră, bazat pe principiul diversită ii i egalită ii de anse. Din 2018 suntem
semnatari ai Cartei Diversită ii, un set de principii generale, asumate voluntar de
companie, cu scopul de a promova diversitatea, non-discriminarea, incluziunea i
egalitatea de anse la locul de muncă.
Respectăm cu stricte e legisla ia în vigoare existentă la nivel na ional, standardele
i principiile interna ionale referitoare la drepturile fundamentale ale omului:
Conven ia Europeană a Drepturilor Omului i Declara ia Universală a Drepturilor
Omului.
În 2019, în rândul angaja ilor, nu au fost înregistrate incidente sau încălcări ale
drepturilor omului, sesizări sau reclama ii privind situa ii de muncă for ată, abuz,
exploatare sau încălcări ale libertă ii de asociere.
Aspectele ce in de respectarea drepturilor omului sunt comunicate tuturor
angaja ilor Băncii, în momentul în care ace tia devin membri ai echipei Raiffeisen
Bank, fiind incluse în programul de instruire ini ial (Induction Training). Estimăm ca
5% din numărul total de zile de instruire ini ială abordează teme privind politicile i
procedurile organiza iei în domeniul respectării drepturilor omului.

Diversitate şi egalitate de şanse
În 2019, femeile ocupau 55,34% din poziţiile de management superior (B1 şi B2)
din cadrul Băncii, în u oară scădere faţă de anul precedent (56,88%).
Angajați în funcție de vârst

și poziția ocupat

în companie:

2019
Bărba i
30>50
50
19
3
40
9

Categorie
<30
B-1*
B-2*
Alte pozi ii de
management
Speciali ti
Total

0
0

Femei
Total

<30

30-50

>50

Total

22
49

0
1

9
57

12
9

21
67

10

131

18

159

13

236

89

338

322
332

571
761

104
134

997
1.227

888
902

1.877
2.179

470
580

3.235
3.661

*
Board-1
reprezintă
primul
management/Directorat
**Board-2
reprezintă
al
doilea
management/Directorat

nivel
nivel

de
de

management,
management,

după

top-

după

top-

Sus inem diversitatea i credem cu tărie că fiecare cetă ean are dreptul de a- i
pune în valoare aptitudinile profesionale. În 2019, în cadrul Băncii lucrau 25 de
persoane cu dizabilită i.
Persoane cu dizabilit ți:
Numărul de angaja i
cu dizabilită i, pe
fiecare categorie
Speciali ti

2017
Bărba
Femei
i
5
12

2018
Bărba
Femei
i
4
14

2019
Bărbaţi
Femei
12

13

Combaterea discrimin rii
Raiffeisen Bank România nu tolerează discriminarea sub nicio formă a ei. To i
angaja ii Băncii beneficiază de anse egale, indiferent de gen, na ionalitate, vârstă,
statut familial, limbă, religie, convingeri politice, dizabilitate sau orientare sexuală.
Recrutarea, angajarea i promovarea în cadrul companiei se bazează strict pe
criterii ce in de competen a i performan ele angajatului.
În 2019, a existat o sesizare venită din partea unei angajate, care a considerat că
este discriminată. O salariată pensionată conform legislaţiei, la limita de vârstă de
62 de ani, a invocat discriminare privind diferenţa de vârstă de pensionare a

femeilor faţă de cea a bărbaţilor (65 de ani) şi a cerut să îi fie permis să î i continue
activitatea profesională până la vârsta de 65 de ani.
Cazul a fost remediat în urma modificărilor legislative apărute (Codul Muncii, art.
56, litera c, care a fost modificată şi în prezent are următorul cuprins: c) la data
îndeplinirii cumulative a condi iilor de vârstă standard i a stagiului minim de
cotizare pentru pensionare sau, cu caracter excep ional, pentru salariata care
optează în scris pentru continuarea executării contractului individual de muncă, în
termen de 60 de zile calendaristice anterior împlinirii condi iilor de vârstă standard
i a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, la vârsta de 65 de ani.
Astfel, măsurile luate au permis reîncadrarea persoanei salariate în poziţia deţinută
anterior situa iei.

●

Sistemul de remunerare

La nivelul Raiffeisen Bank România, Consiliul de Supraveghere, prin intermediul
Comitetului de Remunerare este cel care aprobă sistemul de remunerare.
Sistemul de remunerare al Raiffeisen Bank România este guvernat de zece principii
care fac referire, printre altele, la măsurile pentru evitarea conflictului de interese,
compensarea competitivă, sustenabilă i rezonabilă, definită în acord cu condi iile
pie ei, compensarea bazată pe performan ă etc.
Valoarea
salariului
mediu,
comparativ cu
salariul la nivel
na ional
Salariul mediu
al angaja ilor
Salariul mediu
al angaja ilor
juniori:
Bucure ti
Salariul mediu
al angaja ilor
juniori: în afara
Bucure tiului
Beneficii

2017 medie
salarii
angaja i
comparată
cu salariul
mediu (%)

2017 medie
salarii
angaja i
comparată
cu salariul
minim (%)

2018 medie salarii
angaja i
comparată
cu salariul
mediu (%)

2018 medie
salarii
angaja i
comparată
cu salariul
minim (%)

2019 medie
salarii
angaja i
comparată
cu salariul
mediu (%)

2019 medie
salarii
angaja i
comparată
cu salariul
minim (%)

192

355

147

361

149

370

177

326

204

500

123

304

96

177

107

261

131

326

Banca oferă angaja ilor săi acelea i beneficii, indiferent de norma de lucru sau tipul
de contract. Acestea sunt reglementate prin Politica de Remunerare i Contractul
Colectiv de Muncă încheiat între Sindicatul Raiffeisen Bank România i conducerea
băncii.
Valoarea
pachetului
de
beneficii
ca % din
salariu

2018

2019

Speciali ti

Management

Top
Management

6.3

3.3

1.1

Speciali ti

Management

Top
Management

6.3

3.3

1.1

Concediu de maternitate și paternitate
În 2019, 426 de angaja i au solicitat i au primit concediu de maternitate (420 de
femei) i de paternitate (6 bărba i).
Concediul pentru
cre tere copil
Total număr de zile
luate*
Nr. de angaja i cu
drept la
concediu de
cre tere copil
Nr. de angaja i care
au luat
concediu de
cre tere copil
Nr. de angaja i care
s-au întors la
muncă după
încheierea
concediului de
cre tere copil**
Nr. de angaja i care
s-au întors la
muncă după
încheierea
concediului de
cre tere copil i
care erau încă

2017
Bărba i Femei

2018
Bărba i Femei

2019
Bărbaţi
Femei

542

64.509

3.236

22.853

430

22.085

58

591

10

616

48

586

4

254

3

437

6

420

4

157

4

136

0

158

1

115

3

95

0

134

angaja i la 12 luni
după ce au revenit
la muncă

Rata de revenire la
100%
61,81%
100%
31.12%
0%
84%
locul de muncă
25%
73,25%
75%
69.85%
0%
85%
Reten ia
* Nr. de zile de concediu pentru cre tere copil luat în 2019 de cei care au început
concediul în anul respectiv
** Nr. de angaja i care i-au început concediul în 2019 i în anii anteriori i s-au
întors la muncă

●

Dezvoltarea angajaților

Instruirea i dezvoltarea angaja ilor a fost si rămâne una dintre preocupările
constante ale organiza iei noastre i una dintre direc iile strategice de resurse
umane. Prin programele de dezvoltare pe care le oferă angaja ilor, Raiffeisen Bank
î i propune să contribuie direct la performan a lor individuală, a echipei i, implicit,
la performan a organiza iei. În anul 2019 am continuat sau am lansat programe de
dezvoltare derivate din strategia organiza iei i aliniate culturii organiza ionale, care
au urmărit consolidarea atât a competen elor func ionale, cât i a celor de
leadership ale angaja ilor, precum i cre terea implicării acestora. Programele
oferite s-au adresat tuturor angaja ilor din segmentele de business, dar i din
zonele de suport, pentru a cre te competen ele profesionale ale întregii echipe
Raiffeisen Bank. Canalele i instrumentele de învă are i dezvoltare pe care le
punem la dispozi ie angaja ilor sunt diverse: cursuri tehnice, programe transversale
de dezvoltare a competen elor, certificări, conferin e sau workshop-uri. În
dezvoltarea i livrarea acestor programe urmărim în permanen ă să contribuim la
procesul de învă are i educare a angaja ilor, oferind con inut de calitate i
abordând metode moderne. Programele au fost implementate atât cu speciali ti
interni, cât i cu furnizori externi.
Totodată, am continuat în egală măsură optimizarea metodelor i tehnologiilor de
suport: învă are experien ială, platforme interactive, concepte de blended learning
i gamification.
În ceea ce prive te re eaua de unită i, programul de formare pentru angaja ii noi a
continuat, adaptat specificului activită ii din agen ii. Acesta include cursuri de
ini iere în activitatea companiei, de în elegere a produselor, opera iunilor, creditării,
rela ionării cu clien ii i presupune utilizarea unor multiple metode de învă are,
adaptate contextului actual de business i în pas cu noile tendin e i tehnologii. În

plus, am revizuit i am extins programa de cursuri adresată colegilor din re eaua de
agen ii, aceasta fiind configurată în func ie de specificul fiecărui rol din agen ie.
Pentru angaja ii din administra ia centrală am continuat programele de dezvoltare a
competen elor profesionale i a celor de leadership.
În 2019, programul First Time Manager, destinat colegilor care preluau pozi ii de
coordonare a unor echipe, a fost redesenat într-un program de leadership,
Leadershift, adresat tuturor managerilor, atât celor noi cât i celor deja existen i i
care nu au trecut anterior printr-un modul de leadership. Programul oferă
managerilor instrumentele potrivite pentru a sprijini, din acest rol, dezvoltarea
oamenilor cu care lucrează i a echipelor pe care le coordonează.
Am continuat i am extins programul Raiffeisen Banking University, un program
inedit în ceea ce prive te formarea angaja ilor, în cadrul căruia identificăm i
recunoa tem, în mod oficial, propriii exper i ai Băncii în cele mai diverse domenii
legate de activitatea bancară. Am identificat colegi care, prin prisma experien ei lor,
pot dezvolta i sus ine cursuri pentru al i colegi interesa i să evolueze profesional,
care pot împărtă i cuno tin e practice extrem de aplicate. În 2019, 46 de lectori au
participat activ în programul Banking University, iar 1.050 de colegi au participat la
cele 160 de sesiuni derulate.
În acela i timp, Raiffeisen Bank a continuat i a dezvoltat programul de well-being
RStyle, cu scopul de a încuraja un echilibru optim între via a profesională i cea
personală a angaja ilor. Programul, demarat în urmă cu 6 ani, s-a derulat în 2019
în jurul a doi piloni, respectiv RBody i EmotionR, i atrage de la un an la altul un
număr tot mai mare de participan i la atelierele i evenimentele desfă urate pe
parcursul întregului an, pe tematici diverse: sport, nutri ie, sănătate, dezvoltare
personală, parenting. O ini iativă inovatoare în 2019 a fost configurarea i lansarea
unei solu ii de tip Chatbot în HR, proiect ce a presupus un efort comun al echipelor
de HR, IT i Comunicare. Eva este un asistent virtual care răspunde întrebărilor
adresate de către to i colegii din Bancă pe teme de HR, fiind disponibilă 24/7 pentru
suport. Aceasta acoperă peste 120 de subiecte, aflate în continuă extindere, astfel
încât să putem veni rapid în sprijinul angaja ilor cu cât mai multe informa ii din
zonele de interes pentru ei.

Num rul mediu de ore de formare profesional / angajat în funcție de gen
și nivelul profesional
Num rul
2019
2017
2018
mediu de ore
de formare
profesional /
B rbați Femei B rbați Femei B rba i
Femei
angajat, în
funcție de
categorie
B-1*
46
73
63,56
76,36
35,82
61,62
B-2**
49
40
68,08
68,91
42
37,67
Alte pozi ii de
27,15
33
30
33,58
30,6
28,24
management
Speciali ti
38
34
39,82
36,75
32,89
33,3
Total
38
34
40,28
36,87
32,70
32,97
* Board-1 reprezintă primul nivel de management, după top-management/
Directorat
** Board-2 reprezintă al doilea nivel de management, după top-management/
Directorat
Exemple de sesiuni de formare
profesional oferite, în funcție de
tema sesiunii (în ore)

2019

LeaderShift

2.520

Pro Active & Fit
Process Communication Mode
Induction
Disciplină Operaţională
Basic Sales Skills
Num rul total de ore

2.896
2.304
1.904
2.920
10.048
22.592

Managementul performanței
Politică de performan ă profesională descrie principiile, abordarea, gradele i
importan a valorilor. Structura de obiective este construită inând cont de strategia
i obiectivele companiei i de pilonii Balanced ScoreCard. Politica de dezvoltare
profesională abordează principiile, tipurile de mi cări laterale i de promovare i
folosirea aplica iilor pentru a identifica traseele de carieră orientative, pentru fiecare
pozi ie.

Încurajăm dialogul deschis i comunicarea permanentă între manager i echipa sa.
Anual, fiecare angajat al băncii trece printr-un proces de evaluare i management al
performan ei, care se desfă oară printr-un dialog între angajat i managerul său
direct.
Procesul de management al performan ei:

Stabilirea
obiectivelo
r i
standardel
or de
realizare

Sprijinirea
angaja ilor
pentru
atingerea
obiectivelo
r

Monitorizar
ea
performan
elor

Feedback

Evaluarea
performan
ei

Recunoa t
erea i
recompens
area
performan
elor

Stabilirea
planului de
dezvoltare

Evaluarea performan ei i
Bărba i
Femei
planul de dezvoltare a
Număr
%
Număr
%
carierei
B-1*
22
100%
21
100%
B-2**
49
100%
67
100%
Alte pozi ii de
159
100%
338
100%
management
Speciali ti
997
100%
3235
100%
Total
1227
100%
3661
100%
* Board-1 reprezintă primul nivel de management, după top-management/
Directorat
** Board-2 reprezintă al doilea nivel de management, după top-management/
Directorat

●

S n tatea și siguranța angajaților

Sănătatea i securitatea în muncă a angaja ilor se află în responsabilitatea
companiei, conform legii Legii 319/2006. Prin Serviciul Intern de Prevenire i
Protec ie, Banca elaborează şi face cunoscut angajaţilor săi politica de prevenire a
accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, atât prin instruirea la
angajare, cât si prin instruirile periodice. Alte modalită i prin care compania
gestionează aspectele privind sănătatea angaja ilor sunt controale medicale

periodice i întâlnirile trimestriale ale Comitetului de SSM care sunt orientate către
activităţi menite să îmbunătăţească securitatea şi sănătatea în muncă.
Comitetul pentru Sănătate şi 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 Muncă.
Compania identifică riscurile privind producerea accidentelor de muncă i apari ia
îmbolnăvirilor profesionale prin procesele de evaluare şi control ale riscurilor.
Angaja ii, prin instruirile periodice obligatorii (de pe platforma e-Learning), sunt
informa i despre importan a anun ării oricărui eveniment sau incident periculos, la
adresa de email: protectia.muncii@raiffeisen.ro. De asemenea, angaja ii sunt
informa i că în cazul apari iei unui accident de muncă, nu trebuie să schimbe starea
de fapt a evenimentului decât dacă acest lucru este necesar pentru a limita efectele
produse de eveniment.
Toti angaja ii companiei au obliga ia de a- i desfă ura activitatea astfel încât să nu
se expună la pericole de accidentare sau îmbolnăvire profesională. De asemenea,
personalul angajat este obligat să îşi însuşească măsurile de securitate i sănătate
în muncă, iar la terminarea programului de lucru să aducă la cunoştinţa superiorului
eventualele defecţiuni ale echipamentelor de muncă pe care le deserve te sau
utilizează în activitatea profesională. Angaja ilor le este strict interzis să intervină
pentru remedierea defecţiunilor, curăţare sau revizii la echipamentele tehnice aflate
în funcţiune sau sub tensiune.
La constatarea stării de pericol grav şi iminent de accidentare, angajatul este
instruit i obligat să ia imediat următoarele măsuri de securitate:
a) oprirea echipamentului de muncă şi/sau activităţii;
b) evacuarea personalului din zona periculoasă;
c) anunţarea serviciilor specializate;
d) anunţarea conducătorilor ierarhici;
În 2019, Banca nu a înregistrat niciun accident de muncă sau îmbolnăvire cauzată
de activitatea la locul de muncă.

5. Investiții în comunitate
Programele comunitare pe care le dezvoltăm i le sus inem sunt menite să crească
impactul pozitiv pe care îl avem la nivelul societă ii române ti. Alegem să derulăm
proiecte care pot produce schimbări profunde în via a beneficiarilor – cursuri de
educa ie financiară în colile din România, programe prin care copii din medii
defavorizate au acces la educa ie sau competi ii sportive care încurajează zeci de
mii de oameni să aibă un stil de via ă sănătos.

Am continuat în 2019 să investim în programe de educa ie financiară i
antreprenorială, să sus inem arta i cultura românească, să promovăm sportul ca
stil de via ă sănătos i să avem grijă să trăim în ora e mai sănătoase. Derulăm
parteneriate comunitare strategice împreună cu organiza ii neguvernamentale i
institu ii de învă ământ, pentru comunită i mai prospere i o via ă mai bună. Ne
încurajăm angaja ii să fie parte din schimbare i să se implice în cauze sociale, prin
ac iuni de voluntariat i campanii interne de strângere de fonduri, i le oferim
clien ilor no tri sisteme prin care pot deveni ei în i i sus inători ai ini iativelor
menite să schimbe în bine societatea.
Suntem una dintre primele companii din România care au realizat o raportare nonfinanciară a activită ii. În 2019, am sărbătorit 10 ani de leadership în sustenabilitate
odată cu publicarea celui de-al zecelea raport de sustenabilitate Raiffeisen Bank, în
care am prezentat în detaliu strategia de investi ie în comunitate a Băncii,
programele finan ate i rezultatele ob inute.
Anual, compania măsoară impactul pe care proiectele sus inute îl au, evaluându-le
în conformitate cu metodologia LBG (London Benchmarking Group).
Partenerii alături de care Banca a dezvoltat proiecte comunitare în 2019 sunt:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Funda ia Ha egan
Asocia ia SONORO
Light into Europe
OvidiuRo
The Institute
Asocia ia pentru Rela ii
Comunitare (ARC)
Funda ia Principesa Margareta
(FPMR)
Universitatea Transilvania
Brasov
Funda ia ASE
Teatrul Na ional Radu Stanca
Sibiu
Funda ia Democra ie prin
Cultură
Romanian Business Leaders
Asocia ia Tă uleasa Social
Funda ia Leaders
Asocia ia Oncohelp
Young Leaders Club
Funda ia Eidos
Funda ia Regina Maria
Asocia ia Ivan Patzaichin – Mila
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●
●
●
●
●
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●
●
●
●
●
●
●
●
●

Asocia ia HR Management Club
Universitatea Alexandru Ioan
Cuza
Funda ia Comunitară Ia i
Asocia ia Junior Achievement of
Romania
Funda ia Light Into Europe
United Way
Teach for Romania
Asocia ia Clubul Sportiv
Bucharest Running Club
Asocia ia Green Revolution
Asocia ia Clubul Sportiv Sport
Promotion
Asocia ia de părinti Ion Popazu
(Andrei Saguna)
Asocia ia Română de Dezbateri,
Oratorie i Retorică (ARDOR)
Asocia ia Mi care de Tabăr
Yuppi
Asocia ia Studen ilor Francofoni
din Ia i
Colegiul Na ional „Alexandru
Papiu Ilarian” Târgu Mure
Asocia ia Dream Project

●
●
●
●
●
●
●

An
Valoare
a
investi i
ei (lei)

Funda ia Cartea Călătoare
Funda ia Dezvoltarea
Popoarelor Filiala Cluj
Funda ia UBB Alma Mater
Napocensis
coala Gimnazială „Mihai
Viteazul Craiova”
Asocia ia CIVICA
Habitat for Humanity
Asocia ia Hercules

Funda ia Art Encounters
Asocia ia Culturală Fanzin
Asocia ia People for Sport
Romania
UNITER
Asocia ia Conexio
Funda ia Calea Grivi ei
Asocia ia Coolturală Nouă ne
pasă
Asocia ia Prietenii MNAR

●
●
●
●
●
●
●
●

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

4.874
.168

5.153
.524

6.110
.235

8.049
.468

7.58
6.71
1

7.586
.711

7.871
.837

8.668
.890

7.745
.378

9.626
.271

7.292
.715

VALOAREA INVESTI IEI (LEI)
2009

4,874,168

2010

5,153,524

2011

6,110,235

2012

8,049,468

2013

7,649,468

2014
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2015

7,871,837

2016

8.668.890

2017
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2019

7,292,715
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Valoarea investiţiei (Lei)

În ultimii ani, Raiffeisen Bank i-a consolidat portofoliul de proiecte comunitare pe
care le sprijină. Domeniul educa iei ocupă o pondere mai mare fa ă de anii
anteriori, proiectele educa ionale ajungând în 2019 să aibă alocat 34% din bugetul
de investi ii comunitare al Raiffeisen Bank. Banca a continuat investi iile în ini iative
de ecologie urbană în marile ora e ale ării (28%), în programe care încurajează

sportul i un stil de via ă sănătos (17%) i promovează arta i cultura românească
(11%), în timp ce programele de asisten ă socială pentru grupuri vulnerabile au
avut 1% din buget. În plus, Raiffeisen Bank continuă să fie un partener important
pentru organiza ii care implementează proiecte de dezvoltare comunitară (9%).

PROIECTE ŞI PROGRAME COMUNITARE
SUS INUTE PE DIREC II STRATEGICE (%
DIN TOTAL SUM )
Ecologie urbană

Educaţie

Artă şi cultură românească

Sport ca stil de viaţă sănătoasă

Dezvoltare comunitară

Social

Sănătate
2019

28%

2018

29%

2017

29%

2016

34%

32%
0%

20%

11%

23%

22%

32%
13%

12%
12%

40%

18%
60%

17%

9% 1%0%

16%

8% 2%0%

9%

13%

3%

19%

80%

5% 0%
3%
100%

Cifre cheie pentru investi ii comunitare (2018 vs. 2019)
2018

2019

235 dintre angaja ii Băncii au participat
la ac iuni de voluntariat în cadrul
proiectelor comunitare sus inute de
companie

285
dintre
angajaţii
Băncii
au
participat la acţiuni de voluntariat în
cadrul
proiectelor
comunitare
susţinute de companie

Angaja ii Băncii au alocat 902 ore pentru
voluntariat
în
cadrul
proiectelor
comunitare sus inute de companie

Angajaţii băncii au alocat 1.058 de ore
pentru voluntariat în cadrul proiectelor
susţinute de companie

În medie, partenerii comunitari
gestionat fonduri de 151.883 de lei

În medie, partenerii comunitari au
gestionat fonduri de 111.322 de lei

au

Contributia băncii în portofoliul său
comunitar reprezintă 1,08% din profitul
brut

Contribuţia băncii în portofoliul său
comunitar reprezintă 0,9% din profitul
brut

Contribu ia Raiffeisen Bank
angajat = 1.904 de lei.

Contribuţia Raiffeisen Bank S.A. pe
angajat = 1.448 de lei

S.A.

per

În 2019, 270 angaja i Raiffeisen Bank au fost voluntari în programele sociale
sprijinite de Bancă i i-au folosit cuno tin ele i abilită ile pentru a- i aduce propria
contribu ie la dezvoltarea comunită ilor în care locuiesc i lucrează. Ei au dedicat
1058 de ore din timpul de lucru programelor comunitare sprijinite de companie: au
predat ore de educa ie financiară elevilor de liceu i coală generală în cadrul
proiectului derulat cu Junior Achievement România, s-au implicat în programele
educa ionale OvidiuRO sau au contribuit la construc ia unui centru educa ional
pentru comunitatea vulnerabilă din Buftea. De altfel, Politica de Voluntariat
implementată de Raiffeisen Bank le permite angaja ilor să folosească 8 ore anual
din timpul de lucru pentru ac iuni de voluntariat.

ACTIVIT
ILE DE VOLUNTARIAT AU
DEZVOLTAT ÎN RÂNDUL
A N G A J A I L OR :
complet dezacord

dezacord

neutru

de acord

complet de acord

100%
90%
80%

43%

46%

70%

53%

63%

60%
50%
40%

30%

33%
34%

30%

28%

20%
10%
0%

25%

20%

1%

1%
0%
stare de bine/
fericire la locul de
muncă

0%
încredere în forţele
proprii

13%
8%
1%
1%
0%
0%
empatie faţă de
atenţie la nevoi
oameni şi atenţie la comunitare/ sociale
nevoile lor
mai largi

Tipuri de
parteneri
comunita
ri
2017
2018
2019

ONG-uri

91%
92%
95%

Institu ii
de
învă ămâ
nt
1%
0%
1%

Institu ii
medicale

Institu ii
non-profit

Autorită i
locale

Institu ii
publice

0%
1%
0%

3%
0%
3%

0%
0%
0%

5%
7%
1%

TIPUL PARTENERILOR COMUNITARI
100%

95%

92%

91%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

7%

5%
1%

3%

1% 0% 0%

1% 0% 0% 0% 0%

1% 0% 1% 1% 0% 0%

0%
2017
ONG

Instituţie publică

2018
Instituţie medicală

Instituţie non-profit

2019
Instituţie de învăţământ

Autoritate locală

Alta

PROPOR IA DINTRE CONTRIBU IILE
B NCII ŞI RESURSELE SUPLIMENTARE
ATRASE DE C TRE PARTENERII
COMUNITARI
Contribuţia Raiffeisen Bank
100%
80%

Resurse suplimentare atrase

82%

78%

68%

60%
32%

40%

22%

18%

20%
0%
2017

2018

2019

SCHIMB RI GENERATE ÎN RÂNDUL
PARTENERILOR COMUNITARI
irelevant pentru această activitate

nicio diferenţă

în mică măsură

într-o oarecare măsură

în mare măsură

ne-a ajutat să ne creăm o imagine pozitivă în comunitate 0%
2%
5%
ne-a permis să ne instruim mai bine angajaţii/ voluntarii

93%

20%

2%
5%

ne-a permis să angajăm personal adiţional/ să găzduim
mai mulţi voluntari

27%

ne-a permis să îmbunătăţim calitatea timpului/ să sporim
timpul petrecut cu beneficiarii

10%0%
7%

ne-a ajutat să ne îmbunătăţim sisteme de management
(ex.: IT, HR, financiar)
ne-a ajutat să oferim servicii şi produse noi sau servicii
5%
0%
2%
5%
îmbunătăţite

22%

5% 10%

51%

15%

17%

41%

44%

66%

0% 15%

88%

24%

20%

6. Protecția mediului înconjur tor

Dincolo de politicile pe care Banca trebuie să le dezvolte i implementeze în direc ia
finan ării sustenabile pentru a sus ine eforturile de reducere a
schimbărilor
climatice, stă în responsabilitatea noastră să ne măsurăm i să diminuăm impactul
direct pe care activitatea noastră îl are asupra mediului înconjurător, prin
eficientizarea consumului de resurse i adoptarea unui comportament responsabil.
Ne dorim să fim un partener de încredere, atât pentru comunită ile noastre, cât i
pentru mediul în care ne desfă urăm activitatea. De aceea, politica de mediu a
Băncii are la bază angajamentul nostru pentru eficien ă energetică, energie
regenerabilă, transport i mobilitate sustenabile i practici de achizi ie responsabile.
Ne concentrăm pe reducerea impactului pe care activitatea noastră îl are asupra
mediului i implementăm constant măsuri în această direc ie. Politica de protec ia
mediului este actualizată periodic, ori de câte ori este nevoie, în conformitate cu
directivele venite de la Raiffeisen Bank International i prevederile legislative
existente la nivel na ional i interna ional.
La nivelul Raiffeisen Bank România, Comitetul de Administrare a Riscurilor identifică
i monitorizează apari ia riscurilor privind protec ia mediului, sub atenta
supraveghere a Directoratului. Direc ia de Conformitate evaluează riscurile privind
conformarea cu legisla ia din domeniul protec iei mediului i recomandă Comitetului
de Risc măsurile necesare pentru minimizarea riscului de neconformare cu
reglementările legislative.
Direc ia de Resurse Umane este responsabilă pentru informarea i instruirea
angaja ilor Băncii cu privire la politica de protec ia a mediului, iar Direc ia de
Logistică i Administrare Imobile monitorizează i raportează anual consumul de
resurse din cadrul Băncii i furnizează toată infrastructura necesară pentru
colectarea selectivă a de eurilor i eliminarea lor.

Hârtia și deșeurile electrice, electronice și electrocasnice (DEEE-uri)
Tipul de resurse
consumate
Hârtie (kg)*
*hârtie nereciclată
Cartu e de imprimantă i
tonere (bucă i)
Materiale tipărite
(formulare, role)

Volum în 2017

Volum în 2018

Volum în 2019

294.425

300.488

311.975

6.400

6.568

2.204

-

-

257.721

Deșeurile
De euri reciclate

2017

Materiale de ambalare
(hârtie) (kg)

2018

2019

98.521

86.194

64.338

0

8

14.167,93

Corpuri de iluminat (kg)

1.044

2.072

220

Baterii (kg)

3.869

0

4.334

Plastic (kg)

2.533

14.605

3.258

70.294

96.488

75.957

6.477.317

593.642

2.721.200

Sticla (kg)

DEEE (kg)
Gunoi menajer (kg)

Din cantitatea totală de de euri, 80.511 kg de de euri periculoase (corpuri de
iluminat, baterii, DEE-uri) i 81.764 kg de de euri nepericuloase au fost reciclate.
Energie
Consum total de energie
Electricitate i energie pentru
răcire (KWh)
Energie pentru încălzire (gaz)
(KWh)

2017

2018

2019

22.385.000

21.530.000

18.430.000

14.480.000

12.520.000

13.314.270

Transport
Consum de
combustibil
Combustibil motorină
(litri)
Combustibil benzină
(litri)
Motorină pentru
generatoare (litri)

Volum 2017

Volum 2018

Volum 2019

480.444

503.202

484.440

92.270

36.432

28.369

5.396

3.493

5.350

Consumul de ap
Consum de apă
Apă consumată (m3)

Volum în
2017
55.000

Volum
în 2018
50.300

Volum
în 2019
57.015

M suri pentru reducerea impactului asupra mediului înconjur tor:
●

●

●
●

În 2019, la nivelul birourilor centrale din Sky Tower, pe cele 8 etaje închiriate
de bancă, a fost implementat un sistem de colectarea selectivă a de eurilor:
au fost amplasate recipiente noi i retrase co urile de gunoi de la birourile
din zona deschisă;
Au fost înlocuite tuburile de neon clasic din 8 firme luminoase cu tuburi LED
i 67 de corpuri de iluminat în agen ii din Târgu Jiu, Reghin, Cluj, Lotus Park
(Oradea), Perla (Bucure ti), Iulius Mall (Timi oara), Titulescu (Craiova);
Au fost înlocuite 30 de ma ini benzină Euro 4 cu ma ini diesel EURO 6;
De asemenea, pentru eficientizarea consumului de energie, corpurile de
iluminat se sting automat din 30 în 30 de minute începând cu ora 19:30 în
Sky Tower.

Indicatorii de performanț non-financiar ai Raiffeisen Bank S.A. vor fi
prezentați în detaliu în Raportul de Sustenabilitate Raiffeisen Bank
România 2019. Al 11-lea Raport de Sustenabilitate al B ncii urmeaz a fi
publicat în luna iunie a anului curent.

