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Despre Raiffeisen Bank
Raiffeisen Bank S.A. („Raiffeisen Bank România”, „Raiffeisen Bank”, „Banca”), parte a Grupului bancar
austriac Raiffeisen („Grupul”), este prezentă în România încă din 1994. Oferind o gamă completă de produse
și servicii bancare, la finalul anului 2020, rețeaua Băncii număra 333 de agenții, 726 de ATM-uri, peste
23.400 de POS-uri și 392 de mașini multifuncționale și un portofoliu de  2,072,343 milioane clienți persoane
fizice,  99,197 IMM-uri și  5,313 companii.

În 2020, am continuat să acordăm atenție specială transformării digitale a bankingului, proces accelerat de
contextul pandemic. Numărul plăților electronice efectuate a înregistrat o creștere semnificativă, de 80%,
în prima jumătate a anului. Smart Mobile a fost cea mai descărcată aplicație de mobile banking din România
în luna martie 20201, tranzacțiile efectuate prin aplicațiile de mobile și internet banking au crescut cu 73%
față de 2019, iar plățile digitale efectuate prin RaiPay, Apple Pay sau Garmin Pay s-au dublat. Dacă anul
trecut, 83.000 de clienți utilizau aceste aplicații, în prezent acestea însumează 200.000 de utilizatori.
Creșterile înregistrate demonstrează aprecierea clienților pentru soluțiile digitale oferite de Bancă.

Misiune, viziune și valori
În viziunea Raiffeisen Bank, dezvoltarea sustenabilă a companiei este obligația noastră față de societate,
stakeholderi și noi înșine. Misiunea noastră este să sprijinim această călătorie către o comunitate sustenabilă
și să susținem clienții, oferindu-le produsele și serviciile financiare potrivite nevoilor acestora. În activitatea
noastră zilnică, suntem ghidați de valori solide, care se reflectă în tot ceea ce facem: colaborare,
responsabilitate, învățare și proactivitate.

Anul 2020 a accentuat importanța unor astfel de valori, a transparenței, a capacității de a răspunde situațiilor
neprevăzute. Deși a fost un an dificil, plin de evenimente imprevizibile, care ne-au obligat să reevaluăm
modul în care operăm, am acționat rapid pentru a asigura continuitatea activității în condiții sigure și pentru
a veni în ajutorul angajaților, clienților și partenerilor noștri, dar și pentru a sprijini societatea în fața acestei
provocări.

Ne dorim să livrăm clienților „Banking așa cum trebuie”, iar acest lucru presupune responsabilitate și
asumare. Dovedim că acestea ne definesc prin publicarea anuală a raportului de sustenabilitate, practică

1 Conform aplicatiei de monitorizare AppAnnie.



devenită deja tradiție, acesta fiind al doisprezecelea an în care publicăm transparent indicatori de
performanță non-financiară.

O etapă esențială a dezvoltării raportului de sustenabilitate este identificarea zonelor unde Banca are impact
economic, social și de mediu, precum și consultarea stakeholderilor noștri, studiu realizat în perioada
ianuarie-februarie 2021. Acest proces se realizează o dată la doi ani și respectă metodologia propusă de
standardele Global Reporting Initiative (GRI). De asemenea, raportul de sustenabilitate îndeplinește
cerințele Ordinului Băncii Naționale a României nr. 7/2016 și Ordinului Ministerului Finanțelor Publice
3.456/2018.

Zonele unde Raiffeisen Bank generează impact semnificativ, rezultate din analiza desfășurată cu ajutorul
echipei de management a Băncii (membrii board-ului și directorii de departamente) sunt următoarele:

1. Sănătatea și securitatea în muncă
2. Respectarea drepturilor omului
3. Educație financiară
4. Voluntariat și investiții în comunitate
5. Transparență privind produsele și serviciile

Consultarea stakeholderilor a relevat următoarele domenii ca fiind de interes:

1. Management și leadership
2. Anticorupție
3. Respectarea drepturilor omului
4. Transparență privind produsele și serviciile
5. Inovația

Cele 29 de teme materiale rezultate în urma analizei, au fost grupate în trei categorii:

1. Economic:
 Anticorupție
 Management și leadership
 Inovația
 Politici publice
 Comportament anticoncurențial
 Performanța economică
 Prezența pe piață
 Impact economic indirect

2. Social
 Protecția datelor cu caracter personal
 Finanțare sustenabilă
 Marketingul produselor
 Transparență privind produsele și serviciile
 Practici de achiziții
 Politica de resurse umane
 Sănătatea și securitatea în muncă
 Diversitate și egalitate de șanse
 Formare și dezvoltare profesională
 Relația dintre management și angajați



 Combaterea discriminării
 Respectarea drepturilor omului
 Voluntariat și investiții în comunitate
 Conformare socio-economică
 Dialogul cu stakeholderii și comunitățile
 Educație financiară
 Securitate

3. Mediu
 Energie
 Deșeuri
 Emisii
 Materiale

Afilieri

● Asociații patronale: Consiliul Patronatelor Bancare din România (CPBR), Confederația Patronală Concordia
(CPC)

● Asociații profesionale: Asociația Română a Băncilor (ARB), Asociația de Plăți Electronice din România
(APERO), Asociația Română de Factoring (ARF), Asociația Administratorilor de Fonduri din Romania (AAF)

● Asociații de business: Coaliția pentru Dezvoltarea României (CDR), Consiliul Investitorilor Străini (FIC),
Asociația Clubul Economic German (DWK)

● Camere de comerț: Camera de Comerț Româno-Americană (AmCham), Camera de Comerț Româno-
Elvețiană (CCER), Camera de Comerț Româno-Germană (AHK), Camera de Comerț Româno-Olandeză
(NRCC)

● Altele: Institutul Aspen România (ASPEN), Consiliul Român pentru Clădiri Verzi (RoGBC)

Steven van Groningen, Președinte & CEO Raiffeisen Bank, deține următoarele funcții în organismele de
conducere ale diverselor asociații: Președinte al Consiliului Director Concordia; Membru Consiliul Director
CPBR; Membru Consiliul Director FIC; Membru Steering Comittee CDR; Membru Fondator Institutul Aspen
România.

Fiind parte din Grupul Raiffeisen Bank International, respectăm și promovăm cele zece principii ale Pactului
Global al Națiunilor Unite (UNGC):

DREPTURILE OMULUI

Principiul 1: Companiile trebuie să susțină și să respecte protecția drepturilor omului proclamate la nivel
internațional.

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 și recunoașterea efectivă a dreptului la
negocieri colective.



Principiul 4: Companiile trebuie să încurajeze eliminarea tuturor formelor de muncă forțată și obligatorie.

Principiul 5: Companiile trebuie să încurajeze abolirea efectivă a muncii copiilor.

Principiul 6: Companiile trebuie să încurajeze eliminarea discriminării în ceea ce privește angajarea și
ocuparea locurilor de muncă.

PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Principiul 7: Companiile trebuie să susțină o abordare precaută cu privire la provocările din zona protecției
mediului înconjurător.

Principiul 8: Companiile trebuie să desfășoare inițiative pentru promovarea unei responsabilități solide față
de protecția mediului înconjurător.

Principiul 9: Companiile trebuie să susțină încurajarea dezvoltării și promovării tehnologiilor prietenoase cu
mediul înconjurător.

COMBATEREA CORUPŢIEI

Principiul 10: Companiile trebuie să lupte împotriva tuturor formelor de corupție, inclusiv șantajul și darea
sau luarea de mită.

De asemenea, susținem și contribuim la atingerea celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă, creionate de
Organizația Națiunilor Unite și adoptate de către toate statele membre (inclusiv România) încă din 2015.
Acest set de obiective reprezintă un cadru menit să ghideze către formarea unei societăți sustenabile.
Raportul de sustenabilitate ce urmează a fi publicat va include și o mapare a contribuției Băncii la atingerea
acestor obiective.

În plus, suntem membri fondatori ai Camerei de Comerț pentru Diversitate, care are drept scop promovarea
diversității și incluziunii în afaceri și susținerea entităților conduse de persoane aparținând grupurilor
minoritare, printre care femei, persoane LGBTQ+, persoane aparținând minorităților etnice și persoane cu
dizabilități.

Structura de guvernanță corporativă
Guvernanța corporativă reprezintă setul de principii și mecanisme în baza cărora managementul companiei
își exercită prerogativele de conducere și control, cu scopul de a-și atinge obiectivele propuse prin
implementarea strategiei adoptate, având în permanență o conduită corectă față de clienți, contrapartide,
acționari, investitori sau autorități de supraveghere.

Banca acordă o importanță majoră managementului responsabil și transparent, având ca scop informarea
corectă și menținerea încrederii părților cointeresate (nu doar a participanților la piața de capital). Astfel,
Banca aplică principiile definite în Codul de Guvernanță Corporativă (CGC) al Bursei de Valori București
(BVB), care poate fi găsit pe pagina de internet a Bursei, aici.



Adunarea Generală a Acționarilor

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) este autoritatea superioară de decizie a Băncii, iar aceasta poate fi
Ordinară sau Extraordinară. În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Băncii și ale legislației în
vigoare, Adunările Generale ale Acționarilor au o serie de competențe principale:

o Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:
• Să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale ale Băncii, după

analiza raportului Directoratului și al Consiliului de Supraveghere, precum și a
raportului și a opiniei auditorului financiar și să stabilească dividendele, dacă este
cazul;

• Să aleagă membrii Consiliului de Supraveghere și auditorul financiar;
• Să revoce membrii Consiliului de Supraveghere și auditorul financiar oricând va

considera necesar;
• Să stabilească remunerația membrilor Consiliului de Supraveghere, precum și

principiile și limitele generale cu privire la remunerația suplimentară a membrilor
Consiliului de Supraveghere, precum și principiile și limitele generale cu privire la
remunerația membrilor Directoratului.

• Să se pronunțe asupra gestiunii membrilor Directoratului, să îi descarce de gestiune
și să îi acționeze în justiție, dacă consideră necesar;

• Să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și planul de afaceri pentru următorul
an fiscal.

o Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:
 Schimbarea formei juridice a Băncii;
 Fuziunea Băncii cu alte societăți;
 Dizolvarea sau divizarea Băncii;
 Emisiunea de obligațiuni și conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie

sau în acțiuni;
 Reducerea capitalului social al Băncii;
 Orice alte modificări ale Actului Constitutiv al Băncii.

Desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor, precum și drepturile și obligațiile acționarilor sunt
reglementate prin Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

Structuri de administrare

Administrarea Raiffeisen Bank S.A. este realizată într-un sistem dual format din Directorat și Consiliul de
Supraveghere. Sistemul dualist permite segregarea responsabilităților de conducere a unei societăți
comerciale — îndeplinite de Directorat — de responsabilitățile de control/supraveghere care sunt îndeplinite
de Consiliul de Supraveghere. Sistemul dualist asigură eficientizarea procesului de luare a deciziilor
operative, întărind totodată controlul asupra factorilor de decizie.

Directoratul

Directoratul asigură conducerea activității curente a Băncii și este format din 7 membri numiți de Consiliul
de Supraveghere pentru mandate de până la 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pentru perioade
suplimentare.



Competențe delegate Directoratului:

 Schimbarea sediului central al Băncii;
 Modificarea obiectului de activitate al Băncii, cu excepția domeniului principal de activitate și a

obiectului principal de activitate;
 Majorarea capitalului social al Băncii, cu excepția cazului în care majorarea capitalului social are loc

prin mărirea valorii nominale a acțiunilor (cu condiția să nu fie efectuată prin încorporarea
rezervelor, a beneficiilor și a primelor de emisiune), caz în care hotărârea privind aprobarea
majorării capitalului social va fi luată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu
unanimitate.

 Înființarea și desființarea de sedii secundare (unități teritoriale) ale Băncii, fără personalitate
juridică.

Consiliul de Supraveghere

Consiliul de Supraveghere exercită un control permanent asupra activității curente de conducere a Băncii
realizate de către Directorat. Consiliul de Supraveghere este format din 9 membri, numiți de Adunarea
Generală a Acționarilor prin mandate de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pentru perioade suplimentare.

Principalele competențe ale Consiliului de Supraveghere sunt următoarele:

 Stabilirea numărului exact de membri ai Directoratului, precum și a competențelor acestora;
 Numirea și revocarea membrilor Directoratului;
 Verificarea conformității cu legea, cu actul constitutiv și cu hotărârile Adunării Generale, a

operațiunilor de conducere a Băncii;
 Prezentarea, cel puțin o dată pe an, către Adunarea Generală a Acționarilor, a unui raport cu privire

la activitatea de supraveghere desfășurată;
 Convocarea Adunării Generale a Acționarilor în situații excepționale, când interesul Băncii o cere;
 Înființarea de comitete consultative prevăzute de lege, dar nu numai, așa cum acestea vor fi

considerate necesare în vederea desfășurării activităților Băncii. Comitetele vor fi alcătuite din
membri ai Consiliului de Supraveghere;

 Adoptarea și revizuirea periodică a principiilor generale ale politicii de remunerare, precum și
implementarea acesteia. Supravegherea directă a remunerării coordonatorilor funcțiilor de
administrare a riscurilor și de conformitate.

În cursul anului 2020, au avut loc 4 ședințe ale Consiliului de Supraveghere, deciziile
Consiliului fiind luate cu unanimitate de voturi ale membrilor prezenți. De asemenea, un
număr de 19 decizii au fost luate prin ordine de lucru.

Consiliul de Supraveghere a înființat un număr de 5 comitete din rândul membrilor săi, și anume: Comitetul
de Audit, Comitetul de Nominalizare, Comitetul de Remunerare, Comitetul Executiv de Credite și Comitetul
de Risc al Consiliului de Supraveghere.



Etică și responsabilitate în afaceri
Pe lângă faptul că respectăm cu strictețe legislația națională și internațională, reglementările Codului de
Conduită implementat la nivel de Grup, precum și normele Codului de Guvernanță Corporativă (CGC) al
Bursei de Valori București, activitatea de zi cu zi a Raiffeisen Bank este ghidată de etică și responsabilitate.

Codul de Conduită al Băncii (actualizat în ianuarie 2020) formează fundamentul unei culturi corporative care
se bazează pe integritate. Banca se așteaptă ca toți angajații să acționeze în mod responsabil, să nu se
angajeze în niciun comportament inadecvat, în mod special intenționat, încălcând sau cerând altor persoane
să încalce Codul de Conduită.

Angajații sunt sfătuiți să își exprime preocupările și să raporteze prompt orice încercare frauduloasă sau
posibile încălcări ale legilor sau reglementărilor către managerii lor. Orice încălcare a Codului de Conduită
poate avea consecințe în temeiul legislației muncii, inclusiv încetarea anticipată a contractului de muncă.

De asemenea, compania se așteaptă ca toți furnizorii și partenerii Băncii să respecte Codul de Conduită sau
alte norme, regulamente și standarde identice sau similare.

Toți angajații sunt încurajați să raporteze orice suspiciune cu privire la existența unor nereguli în activitatea
zilnică pe care o desfășoară. Astfel, aceștia au la dispoziție două canale prin care pot înainta sesizări,
rămânând sub protecția anonimatului:

 Platforma de Whistleblowing (gestionată la nivelul Grupului RBI): rbi.whispli.com/whistleblowing
 Whistleblowing E-mail – adresă de e-mail locală dedicată: whistle.blowing@raiffeisen.ro

În 2020, au fost semnalate 7 sesizări prin Whistleblowing E-mail. Dintre acestea,  4 au fost
infirmate, iar 3 au vizat un comportament inadecvat al unor angajați, fiind adoptate măsuri
conform cadrului de reglementare intern și legislativ.

Conflictul de interese

La nivelul Raiffeisen Bank România, sunt definite politici specifice, in vigoare, privind Conflictele de Interese,
atât pentru personalul Băncii, cât și pentru Organele de Conducere (Directorat și Consiliul de Supraveghere).
Organele de conducere sunt responsabile de stabilirea, aprobarea și supravegherea implementării efective
a politicilor privind conflictele de interese.

Conflictele de interese sunt monitorizate în scopul prevenirii mitei și corupției, precum și în scopul prevenirii
oricărei alte conduite care ar putea avea un impact negativ asupra clienților și partenerilor Băncii. Politicile
interne privind conflictele de interese sunt menite să ajute la identificarea, evaluarea, gestionarea și
mitigarea sau prevenirea conflictelor de interese actuale și potențiale, inclusiv pe acelea legate de serviciile
financiare prestate de către Bancă.

Politicile interne impun personalului și organelor de conducere să raporteze imediat orice situație care ar
putea conduce la un conflict de interese rezultat din relații personale strânse, contracte de muncă
suplimentare, participări la evenimente, cadouri, invitații și tranzacții cu instrumente financiare. Conflictele
de interese ar putea apărea și în legătură cu fapte de corupție, fraudă și abuz de piață.



În 2020, Banca a înregistrat doua sesizări din partea angajaților/partenerilor privind
existența unor potențiale conflicte de interese la nivelul companiei.

Pe baza sesizărilor primite, Banca a efectuat verificări interne specifice și a luat măsuri de administrare și
monitorizare a conflictelor de interese conform cadrului de reglementare intern și legislativ.

Mai multe informații despre modul în care Banca se asigură că minimizează riscul apariției conflictelor de
interese puteți găsi în Raportul Financiar, secțiunea Conflicte de Interese.

Politica anticorupţie

Banca își asumă responsabilitatea de a preveni și a combate corupția și mita și pune în aplicare un riguros
set intern de reguli care respectă cele mai înalte standarde internaționale. Raiffeisen Bank respectă legislația
românească privind combaterea corupției, precum și standardele Grupului Raiffeisen Bank International.
Atunci când există diferențe între legislația românească și standardul de Grup, Raiffeisen Bank aplică
standardul mai restrictiv.

Corupția și mita pot apărea sub mai multe forme, inclusiv prin oferirea sau acceptarea unor plăți directe sau
indirecte, cadouri excesive, donații sponsorizări, plăți preferențiale sau facilitarea unor servicii. Angajații
sunt autorizați să accepte sau să ofere cadouri și invitații care sunt adecvate funcției doar în anumite
circumstanțe, sub rezerva limitărilor, aprobărilor și cerințelor 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 corupție comise de către angajați sau parteneri cu care avem relații contractuale sunt
inacceptabile.

Riscurile privind apariția corupției sunt evaluate și atent monitorizate de către Departamentul Antifraudă și
Anticorupție, responsabil de elaborarea, actualizarea și implementarea unor reglementări interne menite să
înlăture riscul de fapte care contravin standardelor de etică ale Băncii:

 o politică anticorupție implementată la nivelul întregii companii, revizuită în august 2020
 o politică privind gestionarea și prevenirea conflictelor de interese, revizuită în septembrie 2019
 o politică privind conflictele de interese pentru membrii Directoratului și Consiliului de Supraveghere

din cadrul Raiffeisen Bank, actualizată în aprilie 2019

Departamentul Antifraudă și Anticorupție evaluează și monitorizează riscurile de corupție atât în interiorul
companiei, cât și extern, în relația cu furnizori de servicii și produse și în acțiunile de sponsorizare și acțiuni
caritabile.

În 2020, toți angajații Băncii au fost informați cu privire la politicile și procedurile
anticorupție ale companiei, în cadrul unui training obligatoriu. De altfel, în 2020 nu a
existat niciun caz de corupție care să implice angajați Raiffeisen Bank sau parteneri ai
companiei.

Astfel, Banca nu a fost implicată în niciun incident de corupție care să ducă la concedierea sau sancționarea
disciplinară a angajaților și nu au fost procese publice sau acțiuni în instanță îndreptate împotriva Băncii,
care să aibă la bază suspiciuni de corupție.



În perioada de raportare, 36% din operațiunile Raiffeisen Bank au fost evaluate din perspectiva
riscurilor de corupție în 4 zone:
1. Procesul de vetting noi angajați
2. Proces de screening pe furnizori (servicii, spații închiriate)
3. Sponsorizare și acțiuni caritabile
4. Conflicte de interese - inclusiv cadouri și invitații

Evaluarea operațiunilor are drept scop identificare și evitarea unor riscuri potențial semnificative, precum
dare si luare de mită, abuz prin poziție detinuță, riscuri reputaționale etc.

Protecția datelor cu caracter personal

În perioada de raportare, au existat 25 de acțiuni în justiție, încheiate cu decizii judecătorești definitive,  cu
privire la încălcări ale legislației referitoare la securitatea și confidențialitatea datelor clienților, prin care
aceștia solicitau obligarea Raiffeisen Bank la ștergerea datelor negative din sistemele de evidență de tipul
Birourilor de Credite si  sistarea  raportarilor viitoare în sistemele de evidență ale Biroului de Credite a datelor
negative. Alte 11 acțiuni în justiție au fost desfășurate în 2020 ca urmare a sancționării Băncii de către
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor pentru neconformarea cu legile și/sau reglementările
din domeniul social și economic.

În 2020, nu a existat nicio acțiune în justiție care viza comportamentul anticoncurențial al Băncii sau încălcări
ale legislației anti-trust și privind monopolul, în care organizația să fi fost identificată ca participant.

Indicator 2018 2019 2020

Numărul total de amenzi/avertismente pentru
nerespectarea reglementărilor privind furnizarea și
utilizarea produselor și serviciilor financiare
(Autoritatea Națională pentru Protecția
Consumatorilor)

21 de amenzi 16 avertismente
și 28 de amenzi

2 avertismente și
25 de amenzi

Numărul total de amenzi/avertismente pentru
nerespectarea legilor sau reglementărilor privind
procesarea datelor cu caracter personal ale clienților

7 avertismente 2 avertismente și
1 amendă

0 avertisemnte
sau amenzi

Gestionarea riscurilor în sectorul bancar
Grupul Raiffeisen abordează riscul într-o manieră prudentă, în concordanță cu obiectivele sale de dezvoltare
pe termen lung.

Funcția de management al riscului este independentă de cea comercială și se concentrează asupra
administrării și controlului următoarelor riscuri: risc de credit, risc de piață, risc de lichiditate, risc
operațional, risc reputațional.



Directoratul este responsabil cu implementarea și monitorizarea cadrului de gestionare a riscurilor. În acest
scop, acesta a înființat Comitetul de Gestionare a Activelor și Pasivelor (ALCO), Comitetul de Credit,
Comitetul de Credite Problematice și Comitetul de Administrare a Riscurilor Semnificative. Acestea
raportează Directoratului și sunt responsabile pentru dezvoltarea și monitorizarea politicilor de gestionare a
riscului Băncii în ariile specificate.

Politicile de gestionare a riscului ale Raiffeisen Bank sunt stabilite pentru a identifica și analiza riscurile la
care este expusă Banca, pentru a stabili limitele adecvate de risc și control și a monitoriza riscurile și
respectarea limitelor de risc. Politicile și sistemul de gestionare a riscurilor sunt revizuite periodic, pentru a
reflecta schimbările în condițiile pieței, produselor și serviciilor oferite.

Începând cu ianuarie 2014, ca urmare a emiterii și intrării în vigoare a Directivei UE și a Regulamentului cu
privire la implementarea Basel III, Raiffeisen Bank raportează către Banca Națională a României (BNR) Rata
privind Efectul de Levier, Rata de Acoperire cu Active Lichide, Rata de Finanțare Stabilă Netă.

De asemenea, Banca a finalizat în 2014 implementarea și raportarea standardelor Autorității Bancare
Europene (EBA) cu privire la restructurare și la expunerile neperformante. Din 2015, Banca aplică și
reglementările BNR și EBA cu privire la redresare și rezoluție, iar începând cu anul 2018, Banca aplică
prevederile IFRS 9.

În contextul actual al unui cadru regulatoriu complex, Banca continuă să depună eforturi pentru adaptarea
arhitecturii IT, precum și a politicilor și procedurilor de risc la noile cerințe legislative și la evoluțiile pieței.

Banca este in curs de dezvoltare și implementare a instrumentelor care să permită identificarea, măsurarea
și managementul riscului social și de mediu.

Riscul de creditare

Analiza riscului de creditare și funcțiile de evaluare pentru toate segmentele de activitate sunt complet
centralizate și constituie în prezent un singur punct de referință pentru întreaga Bancă. Activitatea legată
de riscul de creditare este organizată pe linii de industrie și specializată pe segmente de clienți. Astfel, se
poate reacționa prompt la orice schimbare majoră în cadrul micro- sau macroeconomic al Raiffeisen Bank
sau al clienților.

Începând cu 2009, Banca a implementat un sistem standardizat de avertizare timpurie pentru anumite
categorii de clienți non-retail cu credite și pentru clienții retail cu credite.

Sistemul monitorizează lunar portofoliul, identifică semnalele de avertizare și le explică. Pe baza acestor
indicatori, portofoliul de clienți este împărțit în categorii distincte de risc și sunt propuse acțiuni/strategii
pentru clienții identificați ca fiind problematici.

Raiffeisen Bank a primit aprobarea BNR pentru calcularea cerințelor de capital pentru riscul de credit
conform abordării bazate pe modele interne de rating (IRB) începând cu 1 iulie 2009.

În ceea ce privește portofoliul de retail, Raiffeisen Bank a primit aprobarea BNR pentru calcularea cerințelor
de capital pentru riscul de credit conform abordării bazate pe modele interne avansate de rating (AIRB)
începând cu 1 decembrie 2013.



Riscul de piaţă

În ceea ce privește riscul de piață, Banca utilizează în prezent abordarea standard pentru calculul cerinței
de capital. Managementul riscului de piață se realizează prin intermediul unui sistem de limite de risc de
piață si indicatori de avertizare care se aplică expunerilor Băncii la riscul de rată a dobânzii aferent atât
portofoliului de tranzacționare, cât și activităților din afara portofoliului de tranzacționare, la riscul valutar și
la alte subtipuri de riscuri de piață. Monitorizarea atentă și frecventă a acestor limite și indicatori de
avertizare asigură menținerea unui profil de risc de piață prudent pentru Raiffeisen Bank.

Riscul de lichiditate

Directoratul definește strategia administrării riscului de lichiditate în funcție de recomandările făcute de
unitățile responsabile de managementul lichidității și al finanțării, în cooperare cu aria responsabilă pentru
monitorizarea și controlul riscului de lichiditate.

Principalele instrumente utilizate în managementul și controlul riscului de lichiditate sunt: raportul de tip
ecart de lichiditate, scorecard-ul de lichiditate, raportul de lichiditate statutar, sistemul de avertizare
timpurie, cerința de acoperire a necesarului de lichiditate (LCR), testarea internă a poziției de lichiditate în
condiții de criză.

Riscul operațional

Începând cu 1 ianuarie 2010, Raiffeisen Bank calculează și raportează cerința de capital pentru riscul
operațional, utilizând abordarea standard pentru care a primit aprobarea Băncii Naționale a României în
noiembrie 2009.

La baza acestei aprobări a stat cadrul de gestionare a riscului operațional creat de Raiffeisen Bank prin
implementarea modelului de management al riscului operațional bazat pe trei linii de apărare și prin definirea
și folosirea unor instrumente avansate, precum baza de date de incidente operaționale de risc, indicatorii
de risc operațional, scenariile de risc, matricea de evaluare a riscurilor. Atât instrumentele cât și procesul
de management  al riscului operațional sunt îmbunătățite în mod continuu existând o aliniere cu cadrul de
management al riscului operațional la nivelul grupului RBI care utilizează abordarea avansată.

Riscul reputațional

În cadrul Băncii activitatea de administrare a riscului reputațional se desfășoară pe următoarele direcții de
acțiune: reglementarea ariei de activitate și identificarea, măsurarea, monitorizarea și managementul
riscului reputațional.

În vederea implementării strategiei și obiectivelor privind riscul reputațional, a fost definită Politica de Risc
Reputațional, care detaliază liniile directoare ale managementului riscului reputațional, precum și
instrumentele utilizate pentru monitorizarea, administrarea și controlul acestui risc.

Instrumentele de monitorizare a riscului reputațional implementate sunt:

• indicatori specifici de risc reputațional (ex: indicatori care măsoară percepția și comportamentul
clienților – numărul de reclamații; indicatori privind relația cu autoritățile sau indicatori privind
percepția publică reflectată în mass-media);



• colectarea și raportarea evenimentelor de risc reputațional care sunt administrate conform
mecanismelor și fluxurilor specifice;

• evaluarea riscului reputațional ca parte a profilului de risc al Băncii.

Riscul reputațional reprezintă o prioritate pentru bancă, de aceea există o preocupare continuă de a aduce
îmbunătățiri în special pe zona de creștere a nivelului de conștientizare a riscului reputațional la nivelul
tuturor angajaților băncii prin programe obligatorii de instruire anuală.

Finanțare sustenabilă
Suntem conștienți de rolul esențial pe care sistemul financiar-bancar îl are pentru tranziția la o economie
verde. Dorința noastră este ca Raiffeisen Bank să contribuie la dezvoltarea durabilă a societății și să
genereze impact pozitiv atât prin modul în care operează, cât și prin proiectele pe care alege să le finanțeze.

Astfel, încă din 2014, în cadrul Băncii există Politica de Gestionare a Riscurilor de Mediu și Sociale, care
oferă cadrul pe baza căruia este dezvoltat Sistemul de Management Social și de Mediu. Acesta include criterii
care se aplică activității interne, precum gestionarea aspectelor privind resursele umane, practicile de
achiziții cu impact negativ minim, dar și criterii aplicabile în procesul de evaluare a finanțării (prin credite
sau investiții) clienților persoane juridice.

În plus, și în anul 2020 am continuat eforturile de mapare a portofoliului, pe baza criteriilor de mediu, sociale
și de guvernanță corporativă (ESG). Portofoliul Raiffeisen Bank cuprinde proiecte de energie regenerabilă,
proiecte imobiliare verzi, programe de finanțare menite să sprijine mediul antreprenorial și, în 2020, a inclus
și programe de finanțare care să sprijine economia și mediul corporate în contextul pandemiei COVID-19.

Criteriile de sustenabilitate utilizate în procesul de cartografiere a portofoliului sunt definite după norme
interne ale Raiffeisen Bank International, dezvoltate urmărind legislația existentă la nivel european. Acestea
sunt grupate în două categorii principale: finanțări verzi (care generează impact pozitiv asupra mediului și
climei) și finanțări sociale (care generează impact pozitiv asupra societății sau includ aspecte sociale). Pe
lângă indici referitori la aspecte ca energia regenerabilă și imobile sustenabile, finanțările verzi înglobează
criterii precum eficiența energetică, transportul sustenabil, reducerea deșeurilor și a emisiilor, protecția
naturii și alte aspecte de mediu. Finanțările sociale includ, printre altele, criterii precum antreprenoriat social,
sănătate, cultură și educație.

12,9% din valoarea tuturor împrumuturilor acordate clienților corporate au vizat proiecte
privind imobile sustenabile, la final de 2020
15,7% din valoarea împrumuturilor acordate clienților corporate au vizat proiecte care
urmăresc sprijinirea societății și a companiilor în contextul COVID-19.

32% din portofoliul de obligațiuni verzi al Raiffeisen Bank International se află în
România.



De asemenea, sustenabilitatea și creditarea sustenabilă sunt aspecte pe care le luăm în calcul și în ceea ce
privește clienții persoane fizice. 47% din creditele imobiliare acordate de Bancă în 2020 au finanțat achiziția
de imobile cu performanță energetică ridicată (clasa energetică A).

De la începutul anului 2020 am adăugat în oferta noastră de produse de investiții primul fond din România
ce încorporează în decizia investițională factori de mediu, sociali și de guvernanță corporativă (ESG),
Raiffeisen Global Equity, fond denominat în euro, administrat de Raiffeisen Asset Management. Fondul are
obiectivul de a oferi investitorilor individuali acces la potențialul de creștere al piețelor globale de acțiuni dar
și al celei locale, în condiții de administrare profesionistă a investițiilor și riscurilor. Acesta s-a bucurat de un
interes ridicat din partea investitorilor.

Echipa noastră
Suntem conștienți de responsabilitatea pe care o avem față de angajații noștri, dar și de riscurile care pot
apărea în relația cu aceștia. Suntem în permanență ghidați de valori solide și luăm măsuri pentru a minimiza
impactul potențial al acestor riscuri, adoptând planuri de acțiune care vin să prevină și să întâmpine astfel
de situații.

Luând în calcul specificul pieței muncii din România, fluctuația de personal, lipsa de motivație și satisfacție
a angajaților sunt câteva dintre riscurile care pot afecta continuitatea operațiunilor Băncii. De aceea, ne
asigurăm că minimizăm aceste riscuri prin menținerea unui dialog constant cu angajații, pentru a măsura
nivelul lor de satisfacție, care astfel ne poate ghida în dezvoltarea unui plan de acțiuni specific bazat pe
feedback-ul și nevoile comunicate de aceștia. De asemenea, suntem mereu conectați la evoluția și tendințele
existente la nivelul pieței. Astfel, știm cât de importantă a devenit flexibilitatea programului de lucru în
ultimii ani. Pentru aceasta, Banca a implementat încă din 2019 Programul WorkFromHome, la nivelul sediului
central.

Pentru a adresa posibila lipsă de motivație și satisfacție a angajaților, dincolo de comunicarea activă cu
aceștia prin canalele puse la dispoziția lor, anual, angajații Băncii trec prin procesul de evaluare a
performanței și revizuire a planului de dezvoltare a carierei. Astfel, ne asigurăm că angajații noștri
beneficiază de un parcurs profesional în linie cu obiectivele, nevoile și dorințele fiecăruia. Totodată, în
vederea încurajării unui echilibru în viețile angajaților, organizăm anual programul de well-being RStyle,
care abordează teme ce privesc atât sănătatea fizică, cât și cea psihică.

Un risc existent la nivel național, care poate afecta și Banca, este lipsa forței de muncă. De aceea, pentru
noi este extrem de important să dezvoltăm relații de durată, suținute de programe de dezvoltare și creștere
a compotențelor angajaților. Astfel, la Raiffeisen Bank România, învățarea continuă reprezintă unul din
aspectele fundamentale ale Politicii de Resurse umane. Așadar, punem la dispoziția colegilor noștri
numeroase cursuri de formare și dezvoltare. Doar în 2020, aceștia au beneficiat de 15.676 ore de formare
profesională.

Mediul de lucru
Suntem conștienți că performanța noastră nu ar fi posibilă fără munca unei echipe unite, alcătuită, la
sfârșitul anului 2020, din aproape cinci mii de oameni deschiși, dedicați clienților și comunităților noastre,



care acționează ghidați de valori solide, care înglobează viziunea Raiffeisen Bank.

Valorile noastre

Colaborare

Lucrăm împreună. Daca vom colabora, vom discuta, ne vom asculta și ne vom ajuta unii pe ceilalți, vom
avea întotdeauna rezultatele dorite. Vom crea un mediu de bună înțelegere, respect și încredere, în care
încurajăm diversitatea și lucrul în echipă.

Responsibilitate

Acționăm în mod responsabil. Ne asumăm responsabilitatea acțiunilor noastre, pentru schimbări
semnificative. Individual sau în echipă, luăm deciziile în mod responsabili și ne asumăm rezultatele muncii
noastre. Suntem constienți de consecințele acțiunilor noastre și suntem membri responsabili ai societății,
pentru care susținem afaceri durabile.

Învățare

Suntem dornici să învățăm. Astfel cunoaștem progresul personal și învățam din experiențe, educație și
împărtășirea cunoștințelor. Câteodată, experimentarea poate să ducă și la greșeli, dar astfel vom reuși să
devenim și mai buni, pentru că învățarea și curiozitatea ne ajută să inovăm.

Proactivitate

Suntem proactivi. Ne orientăm spre viitor și chiar noi conducem schimbarea. Ne concentrăm asupra
posibilității și nu asupra dificultăților și transformăm indeciziile în decizii și reactivitatea în proactivitate. Prin
curaj și determinare, facem diferența, pentru că până și un mic progres azi va duce la un rezultat mare,
mâine.

În anul 2020, echipa noastră număra 4.965 de angajați, dintre care 75,41% femei, iar
vârsta medie era de 37,5 ani.

Clasificarea angajaților în funcție de norma de lucru

Angajați în funcție de norma de lucru
2020

Bărbați Femei Total

Normă întreagă 1.204 3.684 4.888

Normă parțială (de la 1 h – 7 h) 17 60 77

4.965
angajați

1.221 bărbați

3.744 femei



Total angajați 1.221 3.744 4.965

Clasificarea angajaților în funcție de contractul de muncă

Angajați în funcție de contractul de muncă

2020

Sedii centrale Rețea/Agenții

Bărbați Femei Bărbați Femei

Permanent 793 1.501 372 2.041

Pe perioadă determinată 37 110 19 92

Total angajați 830 1.611 391 2.133

Număr de angajați în sedii centrale

Numărul de angajați în sedii
centrale

2020

Număr % din total angajați
sedii centrale

Sky Tower 637 13%

Office Building 1.020 21%

Centrul Operațional Brașov 536 11%

Employee Opinion Survey

Banca a desfășurat în 2020 o nouă ediție anuală a studiului de cercetare a nivelului de angajament și de
eficiență, Employee Opinion Survey (EOS), în colaborare cu compania selectată la nivel de Grup, prin
intermediul unei platforme pe care o putem accesa direct și în care putem creiona studiul ca administratori.
Cu ajutorul acestui studiu, înțelegem factorii care influențează cei doi piloni importanți pentru organizația
noastră (angajament și eficiență). Pe lângă întrebările standard, agreate la nivel de Grup, am continuat, și
anul acesta, cu secțiunea de întrebări suplimentare, special creată pentru măsurarea percepției privind
trăsăturile de leadership pentru toate nivelurile de management.

Internal Collaboration Satisfaction Survey (ICSS)

Banca a desfășurat în 2020 o nouă ediție anuală a studiului de satisfacție privind interacțiunea internă
derulată pe parcursul anului, în colaborare cu partenerul nostru tradițional în acest proiect, IPSOS România.
Cu ajutorul acestui studiu, evaluăm în fiecare an nivelul de satisfacție a angajaților, astfel încât să putem



demara acțiuni concrete de creștere a satisfacției angajaților privind colaborarea internă, pentru atingerea
performanței și, nu în ultimul rând, creșterea satisfacției clienților externi prin serviciile noastre.

Fluctuația de personal

În 2020, fluctuația angajaților a scăzut semnificativ, ajungând la 14,62%, comparativ cu 24% în anul
precedent.

Categorie
2020

Angajați noi Angajați care au plecat din
companie

Gen Număr Proporție Număr Proporție
Femei 581 11,70% 520 10,47%
Bărbați 192 3,87% 206 4,15%
Total 773 15,57% 726 14,62%
Grupă de vârstă
<30 de ani 453 9,12% 291 5,86%
30-50 de ani 296 5,96% 335 6,75%
>50 de ani 24 0,48% 100 2,01%
Total 773 15,57% 726 14,62%
Punct de lucru
Sedii centrale 331 6,67% 269 5,42%
Rețea/agenții 442 8,90% 457 9,20%
Total 773 15,57% 726 14,62%

** În calculul fluctuației de personal s-au luat în considerare și plecările involuntare generate de închiderea unor agenții.

Diversitate și egalitate de șanse

Credem cu tărie că toți cetățenii au drepturi egale, că diversitatea este un element esențial al oricărei
societăți puternice și depunem eforturi pentru a ne asigura că și noi, la Raiffeisen Bank, prin includerea
acestei credințe în activitatea noastră de zi cu zi, prin politicile și măsurile adoptate la nivelul Băncii,
contribuim formarea unei lumi incluzive. Pe lângă respectarea legislației naționale, ne ghidăm după principii
dezvoltate la nivel internațional în acest sens, precum Convenția Europeană a Drepturilor Omului și
Declarația Universală a Drepturilor Omului.

Atenția cu care tratăm acest subiect a fost scoasă în evidență încă din anul 2018, când am devenit semnatari
ai Cartei Diversității, astfel, asumându-ne public respectarea și promovarea valorilor precum diversitatea,
egalitatea de șanse și incluziunea socială. În plus, la sfârșitul anului 2019, în cadrul Raiffeisen Bank, a fost
desemnat un Ofițer pentru Diversitate și Incluziune (Diversity and Inclusion Officer), responsabil cu
transformarea viziunii noastre în măsuri concrete.

Începand cu iunie 2020, am lansat o campanie de comunicare internă pe tema diversității – Parte din
Diversitate  Campania de comunicare a inclus articole si interviuri realizate cu colegi sau persoane
reprezentative pentru subiectul diversității, abordând teme diverse - colaborarea între generații și beneficiul
învățării la orice vârstă, femei de succes, cauzele discriminarii, identificarea diferitelor de dizabilități.



Demersul a avut o component de informare și conștientizare, dar și actiuni concrete pentru diversitate. Am
folosit materialele de training din platforma eLearning pe subiectul diversității și am prioritizat lunar cursuri
interesante pe subiectul diversității, care au abordat mai multe subiecte: înțelegerea prejudecăților
inconștiente, menținerea echipelor multigeneraționale coezive, concilierea diversității, cultivarea pasiunii
pentru învățare.

Am introdus în capitolul de cursuri obligatorii pe care angajații Raiffeisen Bank trebuie să le urmeze cursul
Codul de conduită intre colegi și am lansat, în a doua jumătate a anului 2020, un curs pe tema diversității
în Banking University. Cursul este adresat cu precădere colegilor cu atribuții de recrutare (inclusiv
managerii), dar și tuturor colegilor interesați de subiectul diversității la locul de muncă și de contribuția
personală la un mediu de lucru cât mai incluziv. Subiectele prezentate în cadrul se referă la stereotipul de
gândire & prejudecată; rolul inteligenței emoționale; discriminarea - tipuri și forme ale discriminării;
hărțuirea și formele sale; statistici & provocări pentru România; acțiuni recomandate în cazul discriminarii;
contributia personală la un mediu de lucru divers și incluziv; comportamentele liderilor care susțin
diversitatea și incluziunea.

În cursul anului 2020 am publicat și actualizat politica privind diversitatea la locul de
muncă și politica privind prevenirea discriminarii și hărțuirii la locul de muncă.

Începand cu august 2020 am comunicat profilul angajatului ideal pe solicitarile de recrutare de noi pozitii
(intern si extern): „În Raiffeisen Bank selecția și promovarea oamenilor se bazează exclusiv pe baza
competențelor. Suntem deschiși către diversitate și nediscriminare și încurajăm includerea tuturor
angajaților, pentru un mediu de lucru eficient, creativ și plăcut, cu o balanță echilibrată între muncă și viața
personală! În banca noastra, profilul angajatului ideal nu ține cont de vârstă, ci de entuzisam și pasiune, nu
ține cont de religie, ci de dorința de a învăța, nu ține cont de gen, ci de profesionalism, nu ține cont de
etnie, ci de aptitudini și competențe! Cu cât suntem mai diferiți, cu atât mai multă valoare putem crea
împreună.”

Am derulat în cursul anului 2020 mai multe sondaje de opinie pentru a afla așteptările și sugestiile colegilor
legate de cum ar trebuie să se desfășoare lucrul în condițiile crizei sanitare, astfel încât să ne asigurăm că
menținem un echilibru corect între muncă și viață personală. Cele mai importante sugestii primite de la
colegi au fost legate de asigurarea unui program de lucru flexibil și posibilitatea continuării lucrului de
acasă/la distanță și a asigurarii măsurilor sanitare de protecție. Aceste propuneri au fost implementate și
derulate la nivelul întregii organizații.

În anul 2020, nu au existat incidente de discriminare în rândul angajaților și nici nu au fost
înregistrate încălcări ale drepturilor omului.

Angajați în funcție de vârstă și poziția ocupată în companie

Categorie

2020

Bărbați Femei

<30 30-50 >50 Total <30 30-50 >50 Total



Board 0
4 3

7 0 0 0 0

B-1*
0

0,00%

19

0,38%

3

0,06%

22

0,44%

0

0,00%

8

0,16%

12

0,24%

20

0,40%

B-2*
0

0,10%

39

0,79%

9

0,18%

53

1,07%

3

0,06%

63

1,27%

11

0,22%

77

1,55%

Alte poziții de
management

9

0,18%

131

2,64%

18

0,36%

158

3,18%

12

0,24%

243

4,89%

87

1,75%

342

6.89%

Specialiști
301

6,06%

575

11,58%

112

2,26%

988

19,90%

906

18,25%

1.920

38,67%

479

9,65%

3.305

66,57%

Total
315

6,34%

764

15,39%

142

2,86%

1.221

24,59%

921

18,55%

2.234

44,99%

589

11,86%

3.744

75,41%

*B-1 (Board-1) reprezintă primul nivel de management, după top-management/Directorat.

**B-2 (Board-2) reprezintă al doilea nivel de management, după top-management/Directorat.

În 2020, 56,4% dintre pozițiile de management superior (Board-1 și Board-2) din cadrul
Raiffeisen Bank România erau ocupate de femei, înregistrând o ușoară creștere față de
anul precedent (55,34%).

Numărul de angajați cu dizabilități
2018 2019 2020

Bărbați Femei Bărbați Femei Bărbați Femei

Specialiști 4 14 12 13 5 16

Politica de remunerare și beneficii
Comitetul de Remunerare

Comitetul de Remunerare acordă asistență Consiliului de Supraveghere în ceea ce privește remunerarea, în
particular a membrilor Directoratului și ai Consiliului de Supraveghere, în conformitate cu principiile și limitele
aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor și având în vedere interesele pe termen lung ale acționarilor,



investitorilor și ale altor deținători de interese în Bancă. Atribuțiile, organizarea și modul de operare sunt
definite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Raiffeisen Bank S.A.

Comitetul de Remunerare este format din 3 membri ai Consiliului de Supraveghere:

 Johann Strobl – președinte
 Hannes Mösenbacher – membru
 Ileana-Anca Ioan – membru (membru independent al Consiliului de Supraveghere)

În cursul anului 2020, a avut loc o ședința a Comitetului de Remunerare, deciziile Comitetului fiind luate cu
unanimitate de voturi ale membrilor prezenți. De asemenea, au fost luate 2 decizii prin ordine de lucru.

Sistemul de remunerare

Sistemul de remunerare al Raiffeisen Bank S.A. promovează un management corect și eficient al riscului și
nu încurajează asumarea de riscuri ce depășesc nivelurile tolerate. Acesta este în linie cu strategia de
business, obiectivele, valorile și interesele pe termen lung ale Băncii și ale Grupului RBI (Raiffeisen Bank
International) și încorporează măsuri pentru evitarea conflictului de interese.

Politicile de remunerare ale Raiffeisen Bank S.A. sunt aprobate de către Consiliul de Supraveghere al Băncii,
prin Comitetul de Remunerare.

Sistemul de compensare în Raiffeisen Bank S.A. este guvernat de următoarele principii:

1. Sistemul de compensare sprijină strategia de business și obiectivele pe termen lung ale companiei,
interesele și valorile, prin utilizarea setului de indicatori de performanță al RBI și a competențelor culturale
cheie.

2. Principiile de compensare încorporează măsuri pentru evitarea conflictului de interese.

3. Politica și principiile de compensare sunt în concordanță și promovează practici solide și eficiente de
management al riscului și evită plata variabilă pentru asumarea riscului ce depășește nivelul tolerat pentru
instituție, prin indicatori de performanță și management de procese (ex: procesul de management al
performanței, comitete de risc).

4. Compensarea este bazată pe o structură funcțională și este legată de performanță. În plus, reguli speciale
se aplică pentru personalul a cărui activitate profesională are un impact material asupra profilului de risc.

5. Compensarea este competitivă, sustenabilă și rezonabilă și este definită în acord cu valoarea relativă
muncii, pieței și practicii.

6. Compensarea fixă este principial definită în acord cu condițiile pieței.

7. Structura compensării (proporția plății variabile relativ la compensarea fixă) este echilibrată, ceea ce
permite fiecărui angajat un nivel adecvat al remunerației, bazat pe salariul fix.

8. Toate programele de plată variabilă includ niveluri minime de performanță și praguri maxime de plată.

9. Performanța individuală este produsul rezultatelor obținute și al comportamentelor/competențelor bazate
pe măsuri cantitative și calitative și este evaluată în cadrul procesului de evaluare a performanței și luând
în considerare criterii financiare și non-financiare.



10. Personalul angajat în funcții de control este compensat independent de unitatea de business pe care o
supervizează, are autoritatea adecvată, iar remunerația acestor angajați este determinată pe baza realizării
obiectivelor proprii, neținând cont de rezultatele zonei pe care o monitorizează. Structura de remunerație
fixă și variabilă trebuie să fie în favoarea remunerației fixe.

Dacă unui angajat i se acordă compensare variabilă, aceasta se face pentru performanța măsurată.
Performanța se traduce în rezultate și comportamente: „ce” și „cum”, conform sistemului de management
al performanței. Așadar, toate schemele de compensare variabilă sunt legate de managementul
performanței sau un sistem comparativ de setare a țintelor.

Valoarea
salariului
mediu,
comparativ cu
salariul la nivel
național

2018 2019 2020

Medie salarii
angajați
comparată
cu salariul
mediu (%)

Medie
salarii
angajați
comparată
cu salariul
minim (%)

Medie
salarii
angajați
comparată
cu salariul
mediu (%)

Medie
salarii
angajați
comparată
cu salariul
minim (%)

Medie
salarii
angajați
comparată
cu salariul
mediu (%)

Medie
salarii
angajați
comparată
cu salariul
minim (%)

Salariul mediu
al angajaților 147 361 149 370 146 355

Salariul mediu
al angajaților
juniori:
București

204 500 123 304 178 434

Salariul mediu
al angajaților
juniori: în afara
Bucureștiului

107 261 131 326 107 259

Angajații Raiffeisen Bank cu normă întreagă, precum și cei cu jumătate de normă, au acces la aceleași
beneficii, reglementate prin Politica de Remunerare și Contractul Colectiv de Muncă:

- îngrijiri medicale
- acoperire în caz de dizabilități sau invaliditate (rezultate în urma unor accidente de muncă)
- concediu parental
- beneficii la pensionare

 Toți angajații Băncii beneficiază de prevederile Contractului Colectiv de Muncă.



Valoar
ea
pachet
ului de
benefi
cii ca
% din
salariu

2018 2019 2020

Specia
liști

Manage
ment

Top
Manage
ment

Specia
liști

Manage
ment

Top
Manage
ment

Specia
liști

Manage
ment

Top
Manage
ment

6.3 3.3 1.1 6.3 3.3 1.1 6.3 3.3 1.1

Concediu parental

În 2020, 404 angajați au solicitat și primit concediu parental (398 de femei și 6 bărbați).

Concediul pentru
creștere copil

2018 2019 2020

Bărbați Femei Bărbaţi Femei Bărbaţi Femei

Total număr de zile
luate* 3.236 22.853 430 22.085 762 22.670

Nr. de angajați cu
drept la concediu de
creștere copil

10 616 48 586 16 511

Nr. de angajați care
au luat concediu de
creștere copil

3 437 6 420 6 398

Nr. de angajați care
s-au întors la muncă
după încheierea
concediului de
creștere copil**

4 136 0 158 3 153

Nr. de angajați care
s-au întors la muncă
după încheierea
concediului de
creștere copil și care
erau încă angajați la
12 luni după ce au
revenit la muncă

3 95 0 134 1 151

Rata de revenire la
locul de muncă 100,00% 31,12% 0,00% 84,00% 0,00% 74,83%

Retenția 75,00% 69,85% 0,00% 85,00% 33,00% 98,69%



*Nr. de zile de concediu pentru creștere copil luat în 2020 de cei care au început concediul în anul respectiv.

** Nr. de angajați care și-au început concediul în 2020 și în anii anteriori și s-au întors la muncă.

Programul WorkFromHome

Banca a implementat Programul WorkFromHome la nivelul sediului central încă din 2019, iar în 2020 acest
program a fost extins și la nivelul rețelei și al Centrului Operațional Brașov, cu aplicabilitate în zona funcțiilor
eligibile din punct de vedere al conținutului posturilor și al securității informațiilor.

În 2020, 40% dintre angajații Raiffeisen Bank au lucrat de acasă, pentru a fi protejați
în contextul COVID-19.

Cu administrarea managementului local, a fost implementat programul de muncă cu ore flexibile, cu ore
diferite de start și de încheiere program, pentru a combate aglomerația în mijloacele de transport și la birou
în contextul pandemic.

Dezvoltare profesională
Instruirea și dezvoltarea angajaților este o preocupare constantă a organizației noastre și una dintre direcțiile
strategice de resurse umane. Prin programele de dezvoltare pe care le oferă angajaților, Raiffeisen Bank își
propune să contribuie direct la performanța lor individuală, a echipei și, implicit, la performanța organizației.

La începutul anului 2020, instruirea angajaților s-a desfășurat în mod tradițional, preponderent la sală, iar
începând cu luna martie, prin sesiuni care s-au desfășurat online - webinarii. Acestea au fost susținute atât
de către furnizori externi, cât și de trainerii interni ai Băncii.

În anul 2020 am lansat programe de dezvoltare derivate din strategia organizației și aliniate culturii
organizaționale, care au urmărit consolidarea atât a competențelor funcționale, cât și a celor de leadership
ale angajaților, precum și creșterea implicării acestora. Programele oferite  s-au adresat tuturor angajaților
din organizație, atât celor din segmentele de business, cât și din zonele de suport, pentru a crește
competențele profesionale ale întregii echipe Raiffeisen Bank.

Canalele și instrumentele de învățare și dezvoltare pe care le-am pus la dispoziție angajaților sunt diverse:
cursuri tehnice, programe transversale de dezvoltare a competențelor, certificări, conferințe sau workshop-
uri, toate derulându-se exclusiv în mediul online începând cu luna martie.

O provocare a anului 2020 a fost adaptarea cursurilor susținute de către consultanții interni ai Băncii din
varianta pentru sală în cea online, pentru a asigura continuitatea procesului de învățare. Această adaptare
a materialelor și a modului de livrare s-a făcut în timp foarte scurt, asigurând o adaptare rapidă la nevoile
diferite de derulare a procesului de învățare în contextul pandemiei. În dezvoltarea și livrarea programelor,
am urmărit să contribuim la procesul de învățare și educare a angajaților, oferind conținut de calitate și
abordând metode moderne. Am continuat în egală măsură optimizarea metodelor și tehnologiilor de suport:
învățare experiențială, platforme interactive și gamification.

Tot în 2020, am inaugurat pe platforma de e-learning a Băncii, EasyClass, o secțiune nouă, o librărie online,
care cuprinde peste 500 de cursuri împărțite în 12 tematici. Colegii noștri au la dispoziție pe platformă și un
catalog cu descrierea fiecărui curs, putând să își aleagă și să parcurgă online orice temă de interes pentru
ei.



Platforma de e-learning EasyClass găzduiește și programul Academia Digitala, cursuri online pentru colegii
din rețeaua de agenții, o sursă de învățare care să îi ajute să consilieze clienții Băncii în utilizarea
instrumentelor digitale puse la dispoziție de Raiffeisen Bank.

În ceea ce privește rețeaua de unități, programul de formare Raiffeisen School, adresat angajaților noi, a
continuat tot în varianta online începând cu luna martie, adaptat specificului activității din agenții. Acesta
include cursuri de inițiere în activitatea companiei, de înțelegere a produselor, operațiunilor, creditării,
relaționării cu clienții și presupune utilizarea unor multiple metode de învățare, adaptate contextului actual
de business și în pas cu noile tendințe și tehnologii. Programa de cursuri adresată colegilor din rețeaua de
agenții este configurată în funcție de specificul fiecărui rol din agenție. În 2020 au fost organizate 240 de
sesiuni în cadrul acestui program.

Pentru angajații din administrația centrală, am continuat programele de dezvoltare a competențelor
profesionale și de leadership. În 2020 a continuat să se desfășoare programul de leadership Leadershift,
adresat tuturor managerilor, atât celor noi, cât și celor deja existenți și 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 și a echipelor pe care le coordonează.

Un alt program demarat în 2020 este Transform the Present, care a avut ca scop identificarea și dezvoltarea
comportamentelor de leadership care reprezintă punctele forte ale culturii noastre organizaționale.

Tot în 2020 am derulat programul Lead the future, un program care are ca obiectiv să identifice și să
dezvolte abilitățile de leadership ale colegilor care ocupă poziții non-manageriale.

Am continuat programul Banking University, prin webinarii. Colegii noștri experți în diferite domenii legate
de activitatea bancară au susținut online webinarii pentru alți colegi interesați să evolueze profesional,
împărtășind astfel cunoștințe practice extrem de aplicate. Printre sesiunile desfășurate în cadrul Banking
University s-au numărat și tematici noi, de exemplu webinariile Agile Basics, Parte din Diversitate, etc.

În 2020, 23 de lectori au participat activ în programul online Banking University, iar 997
colegi au participat la una sau mai multe dintre cele 106 sesiuni susținute pe parcursul
anului.

În același timp, Raiffeisen Bank a continuat programul de well-being RStyle, cu scopul de a încuraja un
echilibru optim între viața profesională și cea personală a angajaților. Programul se desfășoară de 7 ani, s-
a derulat în 2020 în jurul a doi piloni, respectiv RBody si EmotionR, iar evenimentele desfășurate online au
avut tematici variate: sport, nutriție, sănătate, dezvoltare personală și parenting. În varianta online,
evenimentele s-au bucurat de aceeași apreciere ca și in anii anteriori.

Numărul mediu de ore de formare
profesional/angajat, în funcție de
categorie

2018 2019 2020

Bărbați Femei Bărbaţi Femei Bărbaţi Femei

B-1* 63,56 76,36 35,82 61,62
59,91 55,55

B-2** 68,08 68,91 42,00 37,67 43,74 37,36

Alte poziții de management 33,58 30,6 28,24 27,15 23,34 27,98



Specialiști 39,82 36,75 32,89 33,30 33,77 53,62

Total 40,28 36,87 32,70 32,97 33,37 50,95

*B-1 (Board-1) reprezintă primul nivel de management, după top-management/Directorat.

**B-2 (Board-2) reprezintă al doilea nivel de management, după top-management/Directorat.

Exemple de sesiuni de formare profesională
oferite, în funcție de tema sesiunii (în ore) 2020

Sales Skills 8.020

Basic Operațiuni 2.064

Agile Basics 1.588

Induction 892

Basic Credite - Mortgage 1.812

Easy Mortgage 1.300

Numărul total de ore 15.676

iGrow

În 2020 a fost relansată platforma iGrow, cu un nou design și noi funcționalități, aceasta având rolul de a
prezenta posibile evoluții în carieră pentru toate pozițiile din Bancă.

Parteneriatul Resurse Umane – Business Managementul Performanței

Parteneriatul de performanță s-a derulat și în 2020, cu organizarea sesiunilor de feedback on-site la început
de an pentru anul anterior, iar stabilirea de obiective s-a organizat prin sesiuni mutate în on-line. În 2020
ne-am schimbat referențialul privind valorile, urmând să includem în evaluare: Colaborarea, Învățarea,
Responsabilitatea, Proactivitatea.

Evaluarea performanței și planul
de dezvoltare a carierei

Bărbați Femei

Număr % Număr %

B-1* 22 100% 20 100%

B-2** 53 100% 77 100%

Alte poziții de management 158 100% 342 100%

Specialiști 988 100% 3.305 100%

Total 1.221 100% 3.744 100%



*B-1 (Board-1) reprezintă primul nivel de management, după top-management/Directorat.

**B-2 (Board-2) reprezintă al doilea nivel de management, după top-management/Directorat.

Recrutare

Echipa de recrutare a finalizat în anul 2020 peste 1.000 de recrutări și selecții, prin
identificarea candidaților potriviți, atât în interiorul organizației, cât și în exteriorul
acesteia.

Programe pentru noi angajați

În 2020, programul de management trainee denumit Banker2Be, destinat achiziției de talente și formării de
competențe, s-a derulat astfel: 14 tineri au fost pregătiți pe o durată de 3 luni, învățând activitatea din
agenții, cu accent pe responsabilitățile de vânzare. După completarea perioadei de training, tinerii au fost
angajați în agențiile Raiffeisen.

Totodată, la începutul anului și-au inițiat cariera ca parte din programul Raiffeisen Siebel CRM Academy, 7
tineri viitori specialiști în tehnologii enterprise în cadrul Diviziei IT. Tinerii au fost selectați din aproximativ
100 de candidați în cadrul procesului de recrutare și selecție. Procesul lor de formare a constat atât în
alocarea unui buddy dedicat, training-uri (de la furnizorii de servicii), cât și într-un proiect de echipă, prin
care tinerii au avut ocazia sa aplice noțiunile acumulate în program (learning by doing).

Pe parcursul lui 2020 am internalizat un număr de 19 tineri parte din programe de Management Trainee
adresate unor zone-cheie din Bancă, precum echipa Business Inteligence, Direcția Conformitate și Direcția
Audit.

Spre finalul anului am răspuns nevoilor de business din zone ca Securitate Bancară, Audit IT și Contabilitate-
Raportare prin organizarea programului Raiffeisen BeTech Academy. Selectând 7 candidați din cei peste
190 de aplicați, procesul de recrutare s-a desfășurat în paralel, fiecare candidat având posibilitatea de a
opta pentru o anumită arie de business, în funcție de cunoștințele și profilul său.

Am continuat stagiile de practică derulate la nivelul Administrației Centrale în maniera adaptată condițiilor
de respectare a distanțării sociale, conform normelor în vigoare și utilizând canalele de comunicare online.

Stagiile de practica se adresează doar studenților sau masteranzilor care vor să se familiarizeze cu spiritul
și cultura unei organizații multinaționale. În cadrul unui stagiu de practică, tinerilor le sunt prezentate
fluxurile de activități din cadrul unei entități bancare.

Sănătate și securitate în muncă
Sistemul de management al Sănătății și Securității în Muncă a fost implementat în baza Legii Sănătății și
Securității nr. 319/2006 și a Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor legii prin Hotărârea de Guvern
nr. 1.425/2006.

Scopul Serviciului Intern de Sănătate și Securitate în Muncă (SSM) este de asigurare a celor mai bune
condiții în desfășurarea procesului de muncă, apărarea vieții, integrității fizice și psihice, păstrarea sănătății
lucrătorilor sau a altor persoane participante la procesul de muncă.

Responsabilitățile serviciului:



 organizează și desfășoară activitatea de securitate și sănătate în muncă;
 elaborează și efectuează instruirea introductiv-generală pentru salariații Băncii;
 identifică riscurile de accidentare în muncă și de îmbolnăviri profesionale la locul de muncă și

propune masuri de evaluare a acestora (cu ajutorul Medicului de Medicina Muncii și al furnizorilor
de servicii medicale);

 ține evidența accidentelor de muncă din unitățile Băncii, precum și a îmbolnăvirilor profesionale;
 colaborează la cercetarea, înregistrarea și evidența accidentelor de muncă la Inspectoratele

Teritoriale de Munca și la Inspecția Muncii;
 întocmește documentația pentru respectarea legislației și a normelor privitoare la protecția

maternității;
 colaborează la elaborarea de norme, proceduri, regulamente și instrucțiuni în domeniul securității

și sănătății în muncă și organizează cursuri de prim ajutor.

Totodată, serviciul analizează și evaluează riscurile de accidentare și de îmbolnăvire profesională. Aceasta
reprezintă o etapă determinantă a procesului general de management al SSM cu referire la strategia de
selecție a măsurilor de securitate adecvate, vizând prevenirea intrinsecă, alegerea măsurilor de protecție
optime și furnizarea informațiilor referitoare la riscuri. Accesul la informații se face prin platforma de e-
learning: Cursuri obligatorii - Instruire în domeniul SSM.

Toți angajații sunt instruiți și au obligația să își desfășoare activitatea în așa fel încât să nu se expună la
pericole de accidentare sau îmbolnăvire profesională, atât pe ei, cât nici pe celelalte persoane participante
la procesul de muncă. La constatarea stării de pericol grav și iminent de accidentare au obligația
următoarelor masuri de securitate:

a) oprirea echipamentului de muncă și/sau activității;

b) evacuarea personalului din zona periculoasă;

c) anunțarea serviciilor specializate și a conducătorilor ierarhici.

Toate instruirile se fac semestrial, pe platforma de e-learning. De asemenea, materialele aferente cu privire
la sănătatea și securitatea în muncă sunt puse la dispoziția angajaților pe Intranetul Băncii: Divizia
Președinte - Echipa SSM. În cadrul companiei există Comitetul de Sănătate și Securitate în Muncă format
din 8 reprezentanți ai sindicatului și 8 reprezentanți ai patronatului.

Riscurile companiei sunt identificate prin metoda Institutului Național de Cercetare–Dezvoltare pentru
Protecția Muncii (INCDPM): Metoda de evaluare a riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională. Riscul
este o dimensiune a pericolului caracterizat prin două elemente: probabilitate și gravitate.

Modul de raportare al lucrătorilor în cazul unor situații periculoase cu privire la siguranța lor se face prin
adresa de email dedicată: protectia.muncii@raiffeisen.ro.

Multe accidente au loc din cauza neatenției, nerăbdării și vitezei sau a incapacității de a lua decizii corecte
în anumite condiții. În spațiul urban apar aglomerări mari de participanți la trafic de toate tipurile:
conducători de autovehicule, bicicliști, motocicliști și pietoni. Pentru a preveni astfel de incidente, organizăm
instruiri periodice cu privire la accidentele de muncă și cursuri de conducere defensivă. Cu toate acestea, în
anul 2020 au avut loc două incidente în care au fost implicați angajați ai Raiffeisen Bank România.
Accidentele au avut loc pe trecerea de pietoni pe culoarea verde a semaforului. Din declarațiile celor implicați
rezultă ca acestea se deplasau de la domiciliu spre locul de muncă, pe traseul obișnuit de deplasare, conform
declarației de traseu. Victimele s-au angrenat în traversare pe la trecerea de pietoni și au fost lovite de



autoturism. Cele două persoane (un bărbat și o femeie) au beneficiat de concediu medical pentru perioada
necesară, conform certificatului medical.

Parteneriate sustenabile
Pandemia COVID-19 a accentuat încă o dată nevoia de transparență, asumare și angajament: am fost
nevoiți să ne adaptăm la noul context în cel mai scurt timp, pentru a putea menține un climat sigur pentru
angajații noștri, clienții și partenerii Raiffeisen Bank.

Deși ridică în continuare multe semne de întrebare, contextul actual ne oferă totodată posibilitatea să
reflectăm, să analizăm și să acționăm diferit. Un lucru este cert: avem nevoie de schimbare, implicare,
responsabilitate și investiții durabile. Putem transforma acest moment într-o oportunitate pentru a regândi
modul în care adresăm numeroasele semnale de alarmă ce există încă din anii trecuți – schimbările climatice,
inegalitatea de șanse, accesul la educație – și pentru a veni împreună în sprijinul dezvoltării sustenabile a
societății românești.

Furnizorii noștri

An Furnizori și prestatori de
servicii locali (RON/EUR)

Alți furnizori și prestatori de
servicii (RON/EUR) Total (RON/EUR)

2018
838.905.442/

180.022.627

187.752.397/

40.290.214

1.026.657.839/
220.312.841

2019
1.064.804.905/

227.765.755

159.057.866/

34.023.073

1.223.862.771/

261.788.828

2020*
748.746.734/

154.792.486

197.742.810/

40.880.447

946.489.544/

195.672.933
*Curs mediu: 1 EUR = 4,8371 RON

79% din bugetul de achiziții al Băncii a fost cheltuit cu cei peste 93% furnizori locali.

Anul Furnizori și prestatori
de servicii locali

Alți furnizori și
prestatori de servicii Total Din care furnizori noi

2018 1.154 116 1.270 76

2019 1.202 136 1.338 91

2020 1.366 102 1.468 372



Investiții comunitare
De la începutul declanșării pandemiei COVID-19 am știut că anul 2020 nu va fi nici pe departe așa cum l-
am planificat înainte ca acesta să înceapă. Am înțeles foarte repede că trebuie să fim alături de comunitate
și de toți stakeholderii noștri – de la angajați, clienți, furnizori și parteneri, la grupurile sociale vulnerabile
pe care le susținem an de an, la programele strategice de implicare în comunitate și sistemul național de
sănătate – și că doar împreună putem depăși cu bine o situație pentru care nimeni nu era pregătit.

Astfel, am alocat preponderent resurse financiare pentru partenerii comunitari care erau conectați în
permanență la nevoile urgente ale societății în acea perioadă, contribuind totodată și cu resurse în natură
și cu ore de voluntariat prestate de colegii noștri în timpul programului de lucru și nu numai.

Educația a continuat să ocupe un rol important în portofoliul nostru de proiecte comunitare și cea mai mare
pondere din bugetul de investiții comunitare (36%). Am continuat parteneriatele strategice educaționale,
care s-au adaptat, la rândul lor. Programele de educație financiară și cele de acces la educație pentru copii
din medii vulnerabile au ocupat o parte importantă în investițiile comunitare ale Raiffeisen Bank, la fel și
programele de educație antreprenorială și de leadership.

Domeniul cultural a fost extrem de afectat în perioada pandemiei. Arta și cultura românească este una
dintre direcțiile strategice de implicare comunitară ale Raiffeisen Bank și ne-am păstrat angajamentul de a
susține artiștii care au trecut printr-o perioadă extrem de nesigură. Am înțeles nevoia de a transfera
evenimentele din format fizic în online și am ales să susținem efortul de a supraviețui al acestui sector vital
pentru sănătatea și dezvoltarea noastră ca societate.

Aceeași abordare am avut-o și în cazul proiectelor ce promovează sportul ca stil de viață sănătos. Cu toții
am înțeles că practicarea sportului poate fi un element cheie pentru a ne păstra echilibrul emoțional și fizic.
Am continuat să susținem și în 2020 evenimente sportive, chiar dacă unele dintre ele au fost nevoite să se
adapteze, pentru siguranța participanților. Ediția din 2020 a Maratonului Internațional Raiffeisen Bank
București nu a mai umplut de culoare străzile Capitalei, însă peste 3.000 de alergători din toată țara s-au
reunit virtual și au alergat independent pe durata a două săptămâni.

Programele noastre de ecologie urbană au continuat în 2020 – centrele de închiriere de biciclete I’velo
Urban și I’velo Relax au fost de ajutor în menținerea distanțării sociale și au oferit o alternativă sigură și
ecologică la mijloacele tradiționale de transport urban.

Am știut că nu putem depăși cu bine această perioadă complicată decât prin colaborare, unindu-ne forțele
– autorități, companii și societate civilă, conștienți că este responsabilitatea fiecăruia dintre noi să contribuie
la reducerea impactului negativ al pandemiei. Ne-am alăturat eforturilor sectorului de afaceri, ONG-urilor și
instituțiilor statului pentru a susține sistemul național de sănătate în primele luni ale pandemiei. Deși
sănătatea nu este un domeniu strategic de implicare comunitară pentru Bancă, urgența situației ne-a
determinat să ne implicăm în lupta pentru împiedicarea răspândirii virusului. Ne-am mobilizat rapid și am
alocat 1,6 milioane de RON donații directe către mai multe spitale din toată țara, la debutul pandemiei.

Privind în urmă, acest an a fost fără îndoială un moment de răscruce. Un an greu, dar care ne-a dat ocazia
să vedem și să simțim în mod direct valoarea generozității și a solidarității. Acest an ne-a oferit oportunitatea
de a ne repoziționa, ca societate, pe valori precum solidaritatea, empatia și responsabilitatea.



Principalele rezultate ale anului 2020 sunt:

• Valoarea totală a investițiilor raportate cu sprijinul metodologiei LBG a depășit valoarea de 1,43 milioane
de euro, ajungând la o medie de 333 EUR per angajat.

• Și în acest an ONG-urile au reprezentat principalii parteneri comunitari, dar am venit și în sprijinul
instituțiilor publice precum spitale sau instituții de învățământ.

• Ediția a 10-a a programului de finanțare Raiffeisen Comunități a atras 149 de aplicanți, din care am ales
11 proiecte câștigătoare, în loc de numărul tradițional de 10 proiecte finaliste. Acestea au fost ulterior
finanțate cu câte 50.000 lei pentru a răspunde nevoilor locale din diferite arii de educație.

• 518 colegi au ales să voluntarieze și în acest an dedicând 766 ore în programele derulate de  Fundația
Leaders, United Way și Asociația Hercules sau în jurizarea proiectelor înscrise în concursul de granturi
Raiffeisen Comunități.

• Am continuat să susținem proiecte culturale și sportive ce aduc arta și cultura mai aproape de oameni și
care încurajează oamenii să îmbrățișeze un stil de viață cât mai sănătos. Am continuat parteneriatele
dedicate Festivalului de teatru de la Sibiu, Festivalului SoNoRo, Maratonului Internațional București și altele.

Cifre cheie pentru investiții comunitare (2019 vs. 2020)

2019 2020

285 dintre angajații Băncii au participat la acțiuni
de voluntariat în cadrul proiectelor comunitare
susținute de companie

Angajații Băncii au alocat 1.058 de ore pentru
voluntariat în cadrul proiectelor susținute de
companie

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

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

518 dintre angajații Băncii au participat la acțiuni
de voluntariat în cadrul proiectelor comunitare
susținute de companie

Angajații Băncii au alocat 766 de ore pentru
voluntariat în cadrul proiectelor susținute de
companie

În medie, partenerii comunitari au gestionat
fonduri de 106.661 de lei

Contribuția Raiffeisen Bank S.A. pe angajat =
1.614 de lei

An 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Valoarea
investiției
(lei)

4.874.
168

5.153.5
24

6.110.
235

8.049.4
68

7.586.
711

7.586.7
11

7.871.
837 8.668.890 7.745.378 9.626.271 7.292.715 6.929.994



Abordarea strategică a investițiilor comunitare este importantă pentru Raiffeisen Bank, asemenea modelului
aplicat în abordarea noastră de business. De-a lungul anilor ne-am concentrat investițiile în patru direcții
strategice, fără a ignora însă și alte inițiative sau nevoi urgente ale societății. Valoarea totală a
sponsorizărilor a fost de 6.929.994 RON în 2020, cu 5% mai mică față de investițiile anului precedent.
Diferența față de anul anterior vine din două motive. Primul dintre ele este că, pentru unele dintre proiectele
strategice anuale, am amânat încheierea contractelor de sponsorizare de la finalul anului 2020 pentru
începutul anului 2021. Astfel, aceste contribuții se vor regăsi în următoarea perioadă de raportare. Al doilea
motiv pentru ușoara scădere a bugetului de investiții comunitare în 2020 a fost determinat de anularea
unora dintre evenimentele sportive sau culturale care nu s-au putut desfășura în mediul online, însă alături
de care continuăm să fim parteneri odată ce restricțiile sanitare ne vor permite.

În anul 2020 Banca a diversificat portofoliul de investiții comunitare cu donații ce au vizat în special spitale,
dar și alte instituții ce oferă servicii medicale – servicii județene de ambulanță ori centre de vârstnici, în
contextul COVID-19. Am știut de la începutul pandemiei și apoi a perioadei de urgență că doar fiind alături
de colegi, parteneri, clienți și comunități, vom putea reveni la normal. Pe scurt, inițiativele noastre dedicate
prevenirii extinderii pandemiei COVID-19 au însemnat:

• Susținerea sistemului medical din România prin donații de 1,6 milioane de lei către spitale județene și
municipale și servicii de ambulanță care aveau nevoie urgentă de fonduri pentru materiale de protecție a
personalului medical.

• Donații de materiale de protecție în valoare de peste 100.000 lei pentru 15 cămine de bătrâni din țară.

• Donații de calculatoare pentru copii din comunități vulnerabile, care nu puteau face lecții la distanță.

• În cazul unora din proiectele noastre de educație, redirecționarea fondurilor către achiziția de tablete
pentru elevi din medii defavorizate.

• Lansarea opțiunii de donație în aplicația de mobil Raiffeisen Smart Mobile, prin care clienții noștri au putut
dona pentru a susține trei organizații non-guvernamentale implicate în lupta împotriva COVID-19: Asociația
pentru Relații Comunitare, Fundația Regina Maria și Fundația pentru SMURD.

47%

95%95%

53%

5%5%

202020192018

DE CE SE IMPLICĂ RAIFFEISEN BANK ÎN COMUNITATE
(MOTIVAȚIE ÎN %)

Strategică
Caritabilă



Împreună pentru societate

Anul 2020 ne-a arătat mai mult ca oricând că nu putem avea o schimbare reală decât dacă ne implicăm cu
toții. De aceea, îi încurajăm pe angajații noștri să devină voluntari sau să doneze pentru cauzele sociale pe
care le sprijinim, iar clienților noștri le oferim posibilitatea de a-și aduce propria contribuție, la rândul lor.
Am creat, astfel, sistemul de donații recurente Debit Direct, prin care clienții noștri pot deveni într-un mod
rapid și ușor donatori recurenți pentru proiectele sociale în care doresc să se implice.

În ultimul an am avut 8.466 donatori activi, față de 7.526 în anul precedent, care au donat mai mult de
373.000 EUR. Alături de clienții noștri, am sprijinit și clienții altor bănci în gestionarea donațiilor prin acest
mecanism. Astfel, în 2020 am sprijinit 9.043 utilizatori ai mecanismului, ce au donat proiectelor comunitare
peste 420.700 EUR.

Partenerii comunitari

Cum era de așteptat, am venit în 2020 în sprijinul instituțiilor medicale, chiar dacă domeniul sănătății nu se
află între direcțiile Raiffeisen Bank de investiții comunitare. ONG-urile rămân în continuare partenerii
principali în implementarea programelor comunitare, deoarece ele cunosc îndeaproape nevoile comunităților
locale în care implementăm proiecte și abordările necesare pentru a le răspunde.

Tipuri de
parteneri
comunitari

ONG-uri Instituții de
învățământ

Instituții
medicale

Instituții non-
profit

Instituții
publice

2018 92% 0% 1% 0% 7%

2019 95% 1% 0% 3% 1%

2020 73% 1% 24% 1% 1%

36%

34%

23%

32%

18%

11%

22%

12%

1%

17%

16%

9%

17%

9%

8%

13%

4%

1%

2%

5%

25%

1%

0%

2020

2019

2018

2017

PROIECTE ȘI PROGRAME COMUNITARE SUSȚINUTE PE DIRECȚII
STRATEGICE (% DIN TOTAL SUMĂ)

Ecologie urbană Educație
Artă și cultură romanească Sport ca stil de viață sănătos
Dezvoltare comunitară Social
Sănătate



Voluntariatul la Raiffeisen Bank

La prima privire, am putea spune că anul 2020 a fost un an care nu a oferit oportunități de voluntariat în
condițiile limitărilor sanitare impuse în toate comunitățile. Însă, pe de altă parte, oamenii au văzut cât de
acute sunt nevoile sociale și cât de importante sunt pentru unii oameni gesturi simple de generozitate.
Voluntariatul are un rol crucial, iar angajații Raiffeisen Bank au dovedit că ne putem adapta și că nimic nu
ne poate opri atunci când vrem să fim alături unii de alții.

În 2020 au voluntariat în timpul orelor de lucru 518 colegi, în special în proiecte dedicate educației, dar nu
numai. Oportunitățile de voluntariat s-au mutat și ele în online, însă motivația a rămas la fel de puternică.
Principalul motiv pentru care angajații Raiffeisen Bank au ales să se implice ține de convingerea că
voluntariatul poate contribui la îmbunătățirea vieții beneficiarilor. În plus, voluntarii văd în aceste activități

73%

95%92%

1%1%7%
24%

1% 1%3% 1%1%

202020192018

TIPUL PARTENERILOR COMUNITARI

ONG Instituție publică Instituție medicală Instituție non-profit Instituție de învățământ
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68%

82%

60%

32%
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PROPORȚIA DINTRE CONTRIBUȚIILE BĂNCII ȘI RESURSELE
SUPLIMENTARE ATRASE DE CĂTRE PARTENERII COMUNITARI

Contributia Raiffeisen Bank Resurse suplimentare atrase



un vector de conectare la nevoile comunitare și la nevoile celor din jur, iar în acest context, încrederea în
organizația pentru care fac voluntariat ocupă un loc important.

Oamenii pe care îi ajutăm prin proiectele noastre comunitare

Partenerii noștri au susținut în proiectele lor peste 373.000 de persoane, generând schimbări profunde în
viața lor - de comportament, îmbunătățirea cunoștințelor și a calității vieții, fie că vorbim despre elevii din
comunități vulnerabile care au avut nevoie de calculatoare sau ajutor pentru școala online sau despre elevii
care au continuat să facă online cursuri de educație financiară ori despre evenimentele culturale care s-au
mutat pe scene virtuale.

60,71%

64,29%

78,57%

10,71%

3,57%

83,93%

41,07%

42,86%

12,50%

M-a convins cauza / proiectul pe care l-ați promovat

Am avut încredere că activitatea pe care o desfășoara …

Am mai participat la activități de voluntariat și îmi doresc să …

Am avut timp liber și am vrut să îl investesc într-o activitate utilă …

M-au convins prietenii / colegii să mă implic

Consider că implicarea mea poate contribui la schimbarea în …

Consider că e o modalitate bună de a învăța lucruri noi

Consider că e o modalitate bună de a-mi dezvolta abilități noi

Consider că e o modalitate bună de a-mi cunoaște colegii

De ce se implică angajații Raiffeisen Bank în
acțiuni de voluntariat?

1,92% 32,69%

15,38%

3,85%

28,85%

28,85%

23,08%

21,15%

34,62%

55,77%

73,08%

78,85%

să am mai mare încredere în mine

să mă simt mai bine cu mine și cu cei din jur (în afara locului
de muncă)

să am mai mare empatie față de oameni și o atenție mai
mare la nevoile lor

să acord o atentie mai mare nevoilor comunitare/ sociale

Activitățile de voluntariat m-au ajutat…

Complet dezacord Dezacord Neutru De acord Complet de acord



Protecția mediului înconjurător
Protecția mediului înconjurător reprezintă o parte importantă a responsabilității pe care Banca o are față de
comunitățile și societatea românească. Deși impactul nostru direct asupra mediului este redus, prin calitatea
noastră de finanțator, jucăm un rol important în reducerea impactului indirect existent la nivelul portofoliului
Băncii, prin politicile de finanțare sustenabilă care vin în susținerea eforturile de a face trecerea către o
economie care să încorporeze principiile dezvoltării durabile.

Principalele riscuri de mediu cu care ne confruntăm în activitatea de zi de zi derivă din impactul negativ pe
care criza climatică îl are la nivelul întregului sector economic: dependența de resurse naturale, adoptarea
unor măsuri insuficiente sau incorect dimensionate, raportat la viteza cu care apar modificările factorilor de
mediu, dar și capacitatea redusă a mediului economic de a se adapta la contextul curent și de a implementa
planuri de acțiune care să combată efectele și impactul negativ al schimbărilor climatice. Mai mult, un risc
extrem de important la nivel național este dat și de schimbările legislative frecvente în această direcție.

Totodată, pentru a lua măsuri eficiente care să adreseze principalele riscuri cu care ne confruntăm, Banca
monitorizează cu atenție evoluția principalilor indicatori de mediu relevanți pentru activitatea noastră,
raportând progresul pentru fiecare dintre aceștia, atât integrat, la nivelul Grupului Raiffeisen Bank
International, cât și an de an, în mod transparent, prin publicarea raportului de sustenabilitate.

Dincolo de conformarea cu reglementările legislative la nivel național, ca parte a Raiffeisen Bank
Internațional, am adoptat și respectăm cu strictețe politica de mediu și reglementările interne existente la
nivel de Grup. Astfel, angajamentele noastre în această direcție vizează aspecte precum eficienţa energetică,
consumul de energie regenerabilă, transportul și mobilitatea sustenabile și practici de achiziţie responsabile.

„Via Transilvanica a ajutat mici firme care au beneficiat de turismul adus pe Via
Transilvanica, mici antreprenori sau afaceri de familie. Prin oferirea de cazare/masă sau
alte produse locale și vânzarea acestora, calitatea vieții în comunitățile locale a crescut și
va continua să crească datorită numărului mare de turiști ce se află pe traseu.”

Asociația Tășuleasa Social

„De departe cea mai semnificativă schimbare în comportamentul beneficiarilor direcți
este asumarea înscrierii ca observatori independenți la alegerile prezidențiale, locale și
parlamentare, ca urmare a înțelegerii profunde a rolului pe care aceștia îl au în
consolidarea democrației și în societate.”

Asociația Studenților Francofoni din Iași, câștigător al unui grant Raiffeisen Comunități în 2019

”Copii care anul trecut nu reușeau să își scrie numele corect acum citesc, știu să caute
informații în text, știu să scrie corect.”

Asociația Teach for Romania



Astfel, ne concentrăm pe reducerea impactului și implementăm măsuri în activitatea noastră pentru a
contribui la atingerea obiectivelor de mediu existente la nivelul întregului Grup:

 Reducerea cu 35% a emisiilor de gaze cu efect de seră, rezultate din consumul de energie
 Utilizarea energiei electrice provenite din surse regenerabile în proporţie de 35% din consumul

total, la nivelul Europei Centrale și de Est
 Reducerea cu 25% a deșeurilor de hârtie
 Reducerea cu 25% a consumului de apă
 Reducerea cu 25% a emisiilor provenite din transportul și călătoriile angajaţilor
 Reducerea cu 20% a călătoriilor angajaţilor cu avionul
 Campanii de comunicare regulate în rândul angajaţilor noștri pentru adoptarea uor

comportamente menite să reducă impactul asupra mediului
 Publicarea unor ghiduri/chestionare de sustenabilitate și mediu pentru furnizorii companiei
 Comunicarea constantă a obiectivelor de protecţia mediului asumate și a progresului în această

direcţie

Tipul de resurse consumate 2018 2019 2020

Hârtie (kg)* 300.488 311.975 217.400

Cartușe de imprimantă și tonere
(bucăți) 6.568 2.204 623

Materiale tipărite (formulare, din
totalul consumului de hârtie) - 257.721,00 160.919,54

*hârtie nereciclată

Deșeuri

Deșeuri reciclate (kg) 2018 2019 2020

Materiale de ambalare (hârtie) 86.194 64.338 37.275

Sticlă 8 14.168 0

Corpuri de iluminat 2.072 220 0

Baterii 0 4.334 4.662

Plastic 14.605 3.258 1.852

DEEE 96.488 75.957 78.675

Gunoi menajer 593.642 2.721.200 2.361.453



Din cantitatea totală de deșeuri, 83.337 kg de deșeuri periculoase (corpuri de iluminat,
baterii, DEE-uri) și 39.127 kg de deșeuri nepericuloase au fost reciclate.

Energie

Consum total de energie 2018 2019 2020

Electricitate și energie pentru răcire
(KWh) 21.530.000 18.430.000 14.330.000

Energie pentru încălzire (gaz) (KWh) 12.520.000 13.314.270 10.835.770

Consum de combustibil
(litri) 2018 2019 2020

Combustibil motorină 503.202 484.440 323.761

Combustibil benzină 36.432 28.369 24.881

Motorină pentru
generatoare 3.493 5.350  7.726

Consum de combustibili din
surse regenerabile 2018 2019 2020

Biodiesel 32.708,13 31.489,00 21.044,44

Bioetanol - 2.270,00 1.990,51

Consumul de apă

Consum de apă 2018 2019 2020

Apă consumată (m3) 50.300 57.015 48.207

Transport

Transportul angajaților 2018 2019 2020

Distanța parcursă de
angajații companiei cu 966.016 1.022.950 426.300



mașinile personale în scopuri
de business (km)

Distanța parcursă de
angajații companiei cu
mijloacele de transport în
comun (taxi) în scopuri de
business (km)

832.443 1.193.554 685.193

Distanța parcursă cu
mașinile din flota companiei
(km)

7.239.047 7.325.747 4.980.600

Distanța parcursă de
angajații companiei cu
avionul în scopuri de
business (km)

- 3.131.462 368.273

Numărul de mașini din flota
companiei 524 525 540

Diesel 470 502 527

Electric/Hibrid 3 3 3

Benzină 51 20 10

Emisii

Domeniul de
aplicare

Domeniul include Total (tone CO2e)

2019* 2020**

Scopul 2 Consum de energie electrică
Raiffeisen Bank România

4.570,27 3.553,55

*În declarația nefinanciară aferentă anului 2019, totalul emisiilor a fost calculat utilizând un factor de emisie preluat în mod
eronat de la furnizorul de energie.

**În procesul de calcul al totalului emisiilor generate în 2020, a fost utilizat factorul de emisie aferent anului 2019 (247,98 g
CO2/KWh de energie produs - conform declarației furnizorului de energie electrică), cel aferent anului 2020 nefiind disponibil la
momentul publicării declarației. Furnizorul de energie electrică transmite anual eticheta energiei electrice aferente anului anterior,
până la data de 31 iulie a anului în curs, conform Ordinului ANRE nr.61/ 2016 - Regulament de etichetare a energiei electrice.

În prezent, la nivel local, Banca nu are implementat un sistem formal de inventariere a emisiilor de gaze cu
efect de seră. Cu toate acestea, raportăm anual către Raiffeisen Bank International datele privind consumul
de energie, combustibil și transportul angajaților, care sunt considerate în calculul emisiilor la nivelul
întregului Grup.

Măsuri pentru reducerea impactului asupra mediului înconjurător:



- Au fost înlocuite tuburile de neon clasic din 7 firme luminoase cu tuburi LED și 294 de corpuri de
iluminat, precum și 91 de corpuri de iluminat în relocări de agenții.

Indicatorii de performanță ne-financiară ai Raiffeisen Bank S.A. vor fi prezentați în detaliu în
Raportul de Sustenabilitate Raiffeisen Bank România 2020. Al 12-lea Raport de Sustenabilitate
al Băncii urmează a fi publicat în luna aprilie a anului curent.


