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Cuvânt înainte

1) Datele analizate în acest raport se referå la anul calendaristic 2011. În cazul în care sunt date care depåæesc 
acest interval, sunt fåcute referiri specifice privind perioada de timp surprinså în analizå.
Informaœiile prezentate în raport se referå la Raiffeisen Bank, cifre neconsolidate (fårå a lua în calcul subsidiarele), 
iar informaœiile financiare sunt conform standardelor IFRS.
2) London Benchmarking Group (LBG) este un standard internaœional de raportare pentru activitatea de investiœie 
în comunitate a corporaœiilor. Standardul este implementat în România prin facilitatorul de œarå Asociaœia pentru 
Relaœii Comunitare. Detalii pe http://lbg-romania.ro/
3) Global Reporting Initiative (GRI) este un standard internaœional de raportare care evalueazå aspecte legate de 
guvernanœå corporativå æi responsabilitate socialå æi economicå. Detalii pe http://www.globalreporting.org

Pentru Raiffeisen Bank, o societate sustenabilå, în care generaœiile viitoare så îæi poatå atinge propriile 
obiective, este o societate în care existå o preocupare constantå pentru un mediu mai curat, în care oamenii 
au un nivel crescut de educaœie generalå æi financiarå æi duc un stil de viaœå sånåtos, în care cultura æi arta 
sunt promovate. 

Fiind o companie prezentå în peste 200 de comunitåœi urbane mici, medii æi mari din toate regiunile œårii, 
care deserveæte aproape douå milioane de clienœi, Raiffeisen Bank reprezintå una dintre forœele cheie din 
comunitate. Acest fapt este un motiv în plus så ne asumåm constant responsabilitatea de a influenœa pozitiv  
comunitåœile în care ne desfåæuråm activitatea, cåci scopul final al politicilor de responsabilitate socialå este 
de a reacœiona la contextul local æi de a facilita schimbarea acestuia în sensul dezvoltårii sustenabile.

Raportul anual1 privind responsabilitatea corporativå îæi propune så punå la dispoziœia tuturor celor 
interesaœi informaœii privind activitatea båncii dincolo de raportårile financiare obligatorii. Pentru al treilea 
an consecutiv, raportul utilizeazå metodologia London Benchmarking Group (LBG)2 în privinœa investiœiilor în 
programe comunitare æi, pentru al doilea an, modelul de raportare Global Reporting Initiative (GRI)3 pentru 
indicatorii privind guvernanœa corporativå æi comportamentul economic æi social al companiei.

În 2011 am extins raportarea pe indicatorii LBG, astfel încât så cuprindå æi colectarea æi interpretarea de 
date privind modul în care proiectele comunitare influenœeazå compania. Acest instrument a permis båncii så 
afle felul în care relaœioneazå cu unul dintre grupurile co-interesate, æi anume angajaœii såi implicaœi în acœiuni 
de voluntariat. În ceea ce priveæte raportarea GRI, anul acesta am îmbunåtåœit mecanismele interne pentru 
monitorizarea æi raportarea datelor æi am extins lista indicatorilor raportaœi. În continuare ne menœinem la un 
nivel autodeclarat ”C” de raportare pe modelul GRI. 

Pentru anul 2012 ne propunem så creætem eficienœa intervenœiei în comunitate, så avem mai mulœi angajaœi 
implicaœi în programele noastre comunitare ca voluntari. În iniœiativele de eficientizare a proceselor 
operaœionale vom urmåri în mod special reducerea consumurilor, mai ales de hârtie æi de combustibili. De 
asemenea, vom promova în rândul clienœilor noætri atât metode de economisire a energiei æi protecœie a 
mediului în activitatea de zi cu zi, cât æi canalele electronice pentru tranzacœiile pe care le au de fåcut prin 
intermediul båncii.                                                       

                                                                Corina Vasile
                                                               Direcœia Comunicare æi Relaœii Publice



Reperele anului 2011

Sport Arena Streetball, competiœie de baschet de stradå
peste 4.500 de jucåtori din 5 œåri æi 15.000 de spectatori



Reperele anului 2011

Reperele anului 2011

Ianuarie
n Raiffeisen Bank devine bancå participantå în cadrul programului “UE BERD Facilitate de 

Finanœare pentru Eficienœa Energeticå” prin contractarea unui credit de 10 milioane de euro 
de la Banca Europeanå pentru Reconstrucœie æi Dezvoltare pentru finanœarea proiectelor de 
eficienœå energeticå durabilå acordatå companiilor locale.

Martie
n Raiffeisen Bank æi Junior Achievement lanseazå ABCdarul bancar în licee din 34 de oraæe. 

Acest program se adreseazå elevilor de liceu æi a fost lansat de cei doi parteneri în anul 2009.  
n Raiffeisen Bank æi Asociaœia Green Revolution inaugureazå la Bucureæti a doua ediœie a 

programului de bike-sharing gratuit I’Velo. Faœå de ediœia precedentå, programul aduce o serie 
de noutåœi precum posibilitatea rezervårii prin internet a bicicletelor, închirierea æi predarea 
bicicletelor printr-o metodå computerizatå æi organizarea de proiecte æi evenimente dedicate 
utilizatorilor I’Velo.

n Raiffeisen Bank lanseazå Creditul pentru Eficienœå Energeticå, pe baza Acordului încheiat cu 
BERD, adresat finanœårii investiœiilor ce conduc la eficientizarea consumului energetic pentru 
companii.

Aprilie
n Raiffeisen Bank æi FC Steaua lanseazå un card de debit co-brand cu reduceri importante 

pentru toœi suporterii clubului sportiv.  Acesta este un program de marketing comunitar prin care 
banca doneazå 0,5% din valoarea tranzacœiilor efectuate cu cardul cåtre Centrul de Copii æi 
Juniori FC Steaua. 

Mai
n Raiffeisen Bank lanseazå platforma de dezbateri raiffeisencomunitati.ro, o premierå pentru 

sectorul bancar din România. Blogul le este deschis tuturor celor care vor så se implice în viaœa 
comunitåœii, care vor så-æi spunå punctul de vedere despre soluœiile propuse æi, în general, celor 
care cred în forœa dezbaterii de calitate.

n Basmul „Ivan Turbincå” se joacå pe scena Teatrului ACT, într-un proiect susœinut de Raiffeisen 
Bank, în cadrul Raiffeisen Art Proiect. Dupå succesele cu spectacolele “Flori, filme, fete sau 
båieœi”, “Dumnezeul de a doua zi” æi “Acaså la tata”, Teatrul ACT æi Raiffeisen Bank propun o 
serie de piese noi inspirate din poveætile lui Ion Creangå.

n Raiffeisen Bank susœine, pentru al treilea an consecutiv, campionatul Sport Arena Streetball, 
în Bucureæti.

Iunie
n Raiffeisen Bank æi SMURD lanseazå un card de debit co-brand sub sigla MasterCard. O 

parte importantå din taxele æi comisioanele rezultate în urma utilizårii acestui card sunt virate, 
lunar, în contul Fundaœiei pentru SMURD. 
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Reperele anului 2011

Iulie
n Raiffeisen Bank lanseazå programul de granturi Raiffeisen Comunit`]i – un program de 

finanœare a proiectelor locale de dimensiuni mici æi medii în comunitåœile în care Raiffeisen 
Bank îæi desfåæoarå activitatea. Este primul concurs online de proiecte susœinut de o bancå din 
România, care îæi propune så sprijine atât financiar, cât æi prin voluntariat æi diseminare de 
cunoætinœe ONG-urile cu cele mai bune proiecte pentru comunitåœile locale. 

August
n Raiffeisen Bank lanseazå, în cadrul programului ‚Din prietenie’ o nouå iniœiativå - “Descoper` 

ora[ul pe biciclet`!”, prin care agenœiile båncii incluse în proiect dispun de rasteluri cu locuri 
de parcare, precum æi biciclete de închiriat gratis.  

Septembrie
n Raiffeisen Bank lanseazå primul site cu trasee turistice urbane care pot fi fåcute pe douå roœi: 

www.orasulpebicicleta.ro, primul site de turism urban pe bicicletå.

Octombrie
n Raiffeisen Bank susœine, în calitate de sponsor principal, a patra ediœie a Maratonului Interna-
 ]ional Bucure[ti, eveniment atletic de anvergurå pentru amatori æi profesioniæti. 
n Raiffeisen Bank lanseazå ghiduri audio cu trasee tematice pentru a fi  parcurse pe bicicletå în 

cele 5 oraæe în care care existå centre „I’Velo”, Bucureæti, Iaæi, Braæov, Cluj æi Constanœa.
n Raiffeisen Bank æi Green Revolution organizeazå în Bucureæti primul pentatlon dedicat 

bicicliætilor - I’Velo Bike Day. Evenimentul marcheazå încheierea sezonului velo, dar æi doi ani 
de existenœå “I’Velo” æi 550.000 de utilizåri ale bicicletelor Raiffeisen Bank în toatå œara.

Noiembrie
n Raiffeisen Bank este partener al festivalului de muzicå de camerå SoNoRo care se desfåæoarå 

la Bucureæti, Cluj æi Iaæi, ajuns la cea de-a æasea ediœie.

www.raiffeisen.ro
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Cine suntem?

Play Your Education
  Asociaœia Humains Profiles



Cine suntem?

3.1. Profilul organizaœiei

Raiffeisen Bank este o bancå universalå de top pe piaœa româneascå, oferind o gamå completå de 
produse æi servicii de calitate superioarå persoanelor fizice, IMM-urilor æi corporaœiilor mari, prin 
multiple canale de distribuœie: unitåœi bancare (543 în toatå œara), reœele de ATM æi EPOS, phone-
banking (Raiffeisen Direct), Smart Mobile Banking æi internet banking (Raiffeisen Online).

Raiffeisen Bank România a rezultat prin fuziunea, încheiatå în iunie 2002, a celor douå entitåœi 
deœinute de Grupul Raiffeisen în România: Raiffeisenbank (România), înfiinœatå în 1998 ca subsidiarå 
a Grupului RZB, æi Banca Agricolå Raiffeisen S.A., înfiinœatå în 2001, dupå preluarea båncii de stat 
Banca Agricolå de cåtre grupul austriac. 

Raiffeisen Bank deserveæte aproape 2 milioane de clienœi, din care aproximativ 100.000 IMM-uri. 
Banca deœine diferite unitåœi specializate ca “agenœii de retail” care se adreseazå persoanelor fizice æi 
IMM-urilor. Pe segmentul corporatist, Raiffeisen Bank deserveæte peste 6.800 de companii cu o cifrå 
anualå de afaceri ce depåæeæte 5 milioane EUR, entitåœi publice æi instituœii financiare. De asemenea, 
banca are reprezentanœi în 8 centre regionale corporatiste, oferind clienœilor marele avantaj de a 
beneficia de soluœii bancare adaptate cerinœelor acestora în orice zonå a œårii.

Raiffeisen Bank este numårul 1 pe piaœa cardurilor de credit din România æi unul dintre jucåtorii de top 
pe cea a cardurilor de debit, cu circa 1,8 milioane de carduri emise în total.  

Conducerea Raiffeisen Bank

Componenœa Consiliului de Supraveghere
(la 31 martie 2012)

Herbert Stepic – Preæedinte al Consiliului de 
Supraveghere
Martin Grüll – Membru
Peter Lennkh – Membru
Råzvan Munteanu - Membru
Ileana-Anca Ioan – Membru independent

Componenœa Directoratului
(la 31 martie 2012)

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

www.raiffeisen.ro
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Cine suntem?

Subsidiarele Raiffeisen Bank

n      Raiffeisen Asset Management România
n      Raiffeisen Banca pentru Locuinœe
n      Raiffeisen Capital & Investment
n      Raiffeisen Insurance Broker
n      Raiffeisen Leasing
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Structura Raiffeisen Bank la 31 martie 2012
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Cine suntem?

3.2. Organizaœia noastrå în cifre
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Principalii indicatori financiari
Situaœii financiare consolidate conform IFRS/IAS

 2011* 2010* Modificare
   procentualå
 EUR ‘000 EUR ‘000 

Contul de profit æi pierdere    
Venit net din dobânzi 251.353 218.665 15%
Venit net din comisioane 146.122 164.392 -11%
Profit din tranzacœionare 48.869 35.129 39%
Cheltuieli administrative (287.546) (288.947) -0,5%
Profit/(pierdere) înainte de impozitare 119.417 106.510 12%
Profit/(pierdere) dupå impozitare, dar înainte de câætigul net 
din vânzarea activitåœii întrerupte 100.919 91.189 11%
Profitul net al exerciœiului financiar 100.919 91.189 11%
Acœiuni ordinare 12.000.000.000 11.962.586.385 0%
Câætiguri pe acœiune (în EUR/acœiune) 0,0084 0,0076 10%
Bilanœ   
Credite æi avansuri acordate båncilor (incluzând æi plasamente la bånci) 163.046 145.105 12%
Credite æi avansuri acordate clienœilor   3.436.358 2.920.516 18%
Depozite de la bånci 295.412 106.249 178%
Credite de la bånci 434.629 549.030 -21%
Depozite de la clienœi 3.969.783 3.683.013 8%
Capitaluri proprii (inclusiv interese minoritare æi profit) 626.205 567.689 10%
Total bilanœ 5.619.559 5.179.632 8%
Informaœii regulatorii   
Active ponderate cu riscul, inclusiv riscul de piaœå N/A N/A 
Total fonduri proprii N/A N/A 
Total cerinœe fonduri proprii N/A N/A 
Rata de acoperire a excedentului N/A N/A 
Rata capitalului de bazå (Tier 1), inclusiv riscul de piaœå N/A N/A 
Rata fondurilor proprii N/A N/A 
Indicatori de performanœå   
Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) înainte de impozitare 20% 19,61% 2%
Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) dupå impozitare  16,91% 16,79% 0%
Rata cost/venit 63,20% 65,27% -3%
Rentabilitatea activelor (ROA) înainte de impozitare 2,21% 2,13% 4%
Rata risc/câætig 19,39% 23,06% -16%
Resurse   
Numår angajaœi 6.882 6.880 
Unitåœi bancare 543 540 

*Conversie informativå, neauditatå



  

Cine suntem?

mii RON 2011
  
Valoare economicå generatå 1.723.576
Venituri 1.723.576
Valoare economicå distribuitå 1.453.073
Costuri operaœionale 695.471
Beneficii æi salarii angajaœi 517.018
Plåœi cåtre acœionari 155.514
Plåœi cåtre stat 78.960
Investiœii comunitare 6.110
Valoare economicå reinvestitå 270.503

3.3. Oamenii noætri

Succesul Raiffeisen Bank este garantat æi de faptul cå instituœia investeæte continuu în managementul 
performanœei æi în dezvoltarea angajaœilor såi. 

Componenœa organizaœiei
La sfâræitul anului 2011, Raiffeisen Bank avea 5.911 angajaœi, faœå de 6.099 în 2010. Media de 
vârstå a angajaœilor era de 35 de ani. 

Tabelele de mai jos prezintå componenœa organizaœiei pe categorii de:

a.  Vârstå æi gen
                     
Vârsta Nr. Gen Nr.
<30 1.995 Femei 4.352
30-50 3.227 Bårbaœi 1.559
>50 689

b. Structura ierarhicå æi gen
 
Nr. femei 4.352
Nr. bårbaœi 1.559
Nr. femei poziœii Board-1  28
Nr. femei poziœii Board-2 104
Nr. femei în alte poziœii manageriale  547

12 www.raiffeisen.ro



Cine suntem?

c.  Contract de angajare, regiune, gen

  Contract pe perioadå Contract pe perioadå 
  nedeterminatå determinatå

Bucureæti Femei 1.654 136
 Bårbaœi 754 41
Restul œårii Femei 2.380 182
 Bårbaœi 710 54

d. Numårul persoanelor nou angajate æi al plecårilor, în funcœie de gen æi regiune

  Angajåri noi % Plecåri %

Bucureæti Femei 177 3,0 283 4,73
 Bårbaœi 85 1,4 146 2,44
Restul œårii Femei 198 3,3 222 3,71
 Bårbaœi 73 1,2 92 1,54

 
Politica båncii este de a angaja persoane care provin din comunitåœile locale în care organizaœia îæi 
desfåæoarå activitatea, astfel încât atât compania cât æi comunitatea så beneficieze de experienœa 
localå. Rareori persoanele angajate provin din arii diferite, aceastå situaœie fiind cauzatå de absenœa 
personalului în piaœa localå.

e.  Numårul plecårilor, în funcœie de vârstå æi gen 

Plecåri ale angajaœilor 20-29 30-39 40-49 50-59 >60 Total
cu vârste cuprinse între

 392 212 73 47 19 743 
Femei      505
Bårbaœi      238

Angajaœii Raiffeisen Bank care decid så påråseascå organizaœia respectå preavizul specificat de 
Codul Muncii, respectiv de 20 de zile. Pentru cazurile de concedieri, organizaœia oferå un preaviz de 
20 de zile lucråtoare, posibilitatea de relocare în cadrul organizaœiei pe posturile vacante existente, 
în funcœie de pregåtire, æi salarii compensatorii, în funcœie de vechimea în companie.

www.raiffeisen.ro
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Cine suntem?

Compensaœii æi beneficii

La fel ca în anii anteriori, banca oferå angajaœilor pachete de beneficii ce includ: asigurare în caz 
de accidente æi îmbolnåviri (conœine acoperiri pentru o gamå largå de riscuri, inclusiv indemnizaœii 
pentru afecœiuni grave), cotizaœie din partea båncii pentru pensie privatå facultativå, abonament la 
un centru medical privat, acces la o serie de produse de creditare în condiœii preferenœiale (numai 
pentru angajaœii cu normå întreagå), tichete de maså, între 23-25 de zile de concediu (faœå de cele 
21 prevåzute prin lege), telefon de serviciu, maæinå de serviciu pentru funcœiile manageriale, sistem 
de recompensare anualå în urma evaluårii performanœelor, oferte speciale în magazine sau la diferite 
companii æi alte beneficii prevåzute în Contractul Colectiv de Muncå.  

Negocierile purtate de sindicatul angajaœilor Raiffeisen Bank se reflectå asupra tuturor angajaœilor, 
chiar dacå ei nu sunt membri de sindicat. Înætiinœårile privind schimbårile operaœionale semnificative 
sunt fåcute cu 4 såptåmâni înainte de data aplicårii lor. 

Managementul performanœei

Sistemul de management al performanœei a fost îmbunåtåœit în anul 2011 prin actualizarea Politicii 
privind managementul performanœei, incluzând modificårile introduse de Codul Muncii intrat în vigoare 
la 1 mai 2011 æi modificårile necesare pentru alinierea la Politicile actualizate privind Managementul 
Performanœei æi Remunerare ale Grupului Raiffeisen.  

La sfâræitul anului 2011, aproximativ 4.200 dintre angajaœii Raiffeisen Bank erau eligibili la platå 
variabilå, fiind beneficiari ai unuia dintre programele de motivare existente. 

Anual, toœi angajaœii sunt evaluaœi din punct de vedere al performanœei æi al dezvoltårii carierei. 

Raiffeisen Bank îæi remunereazå angajaœii cu cel puœin 80% în plus faœå de salariul minim pe economie.

Formare profesionalå

Pe lângå beneficiile financiare, angajaœii Raiffeisen Bank au acces la cursuri de instruire, la consultanœå 
pentru managementul carierei dar, mai ales, pot beneficia de experienœa æi cunoætinœele acumulate de 
organizaœie de-a lungul a zeci de ani de activitate financiar-bancarå, la nivelul întregului grup. În anul 
2011, numårul mediu de ore de instruire pentru fiecare angajat, în funcœie de categoria acestuia, a fost:

 Nr. mediu ore instruire/angajat 

Top æi Middle management 65
Personal de execuœie 51

www.raiffeisen.ro14
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Raiffeisen Bank oferå angajaœilor såi diverse programe de formare æi dezvoltare profesionalå:

- 5.000 de angajaœi au urmat cursuri de formare, specializare æi dezvoltare profesionalå;

- 300 de noi angajaœi au beneficiat de cursurile de instruire “Raiffeisen School”;

- 500 de directori de agenœii au beneficiat de un simulator de antrenare a deciziilor manageriale;

- cursuri complexe dedicate personalului specializat în vânzåri;

- activitåœi de instruire pentru alinierea angajaœilor la direcœiile strategice ale båncii æi pentru 
aprofundarea valorilor organizaœionale;

- cursuri de instruire destinate dezvoltårii personalului cu potenœial de creætere din bancå;

- programe pentru managementul abilitåœilor æi învåœare continuå, care susœin constanœa angajårii, 
asistându-i pe angajaœi în gestionarea situaœiilor de business, precum: 3D Management, Innovation 
and Creativity, Action Oriented si Timely Decision Making.

Sånåtate æi siguranœå la locul de muncå

Îmbunåtåœirea condiœiilor de muncå æi asigurarea locurilor de muncå sigure æi sånåtoase reprezintå 
o preocupare constantå a båncii. De aceea, acordåm o atenœie specialå informårii, orientårii æi 
promovårii unui mediu de muncå sånåtos. Subiecte de sånåtate æi siguranœå la locul de muncå sunt 
acoperite în Contractul Colectiv de Muncå.

Pentru anul 2011, incidenœa accidentelor, a bolilor profesionale sau chiar a fatalitåœilor angajaœilor 
ramâne în continuare la valori scåzute. 

 
Accidente la locul de muncå 11
Boli profesionale 0
Zile pierdute æi absenteism  431
Fatalitåœi legate de muncå 2

www.raiffeisen.ro
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Serviciu social pentru copii cu situaœie materialå æi familialå dezavantajoaså
Asociaœia Comunitatea Surorilor Franciscane 
sub Ocrotirea Sfintei Familii din Mallersdorf
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4.1. Metodologia utilizatå în culegerea æi interpretarea datelor

Analiza activitåœii Raiffeisen Bank în domeniul responsabilitåœii sociale a fost realizatå utilizând douå 
standarde internaœionale: metodologia London Benchmarking Group (LBG)1), utilizatå pentru al treilea 
an consecutiv, æi modelul de raportare Global Reporting Initiative (GRI)2), folosit pentru al doilea 
an. Astfel, cu ajutorul celor douå modele de raportare am evaluat atât implicarea responsabilå a 
companiei în comunitate, cât æi modul responsabil de a face afaceri.  

London Benchmarking Group - evaluarea investiœiilor în programe comunitare
Sistemul de måsurare LBG este folosit de companiile din întreaga lume pentru a evalua æi raporta 
valoarea æi rezultatele investiœiilor în comunitate. Acest model teoretic analizeazå investiœiile comunitare 
din punctul de vedere al motivaœiilor care stau în spate (caritabile, comerciale sau strategice), al 
tipurilor de resurse investite (bani, timp, în naturå) æi al cauzelor susœinute. De asemenea, modelul LBG 
ia în calcul rezultatele æi impactul realizate în urma investiœiei companiei în acest tip de programe, 
pe care le împarte în beneficii pentru comunitate æi beneficii pentru companie. Principalele zone în 
care sunt monitorizate schimbåri datorate proiectelor comunitare sunt: beneficiari finali æi comunitate, 
organizaœia partenerå, mediu æi companie. Schimbårile generate în aceste arii sunt evaluate æi în 
funcœie de profunzimea schimbårii, pentru a putea estima durabilitatea intervenœiilor.

Pentru investiœiile fåcute în anul 2011 am dezvoltat semnificativ acest standard de raportare, pentru 
a asigura o culegere mai uæoarå dar æi mai coerentå a rezultatelor. Spre deosebire de anul anterior, 
am extins raportarea pe indicatorii LBG astfel încât så cuprindå æi colectarea æi interpretarea de 
date privind modul în care proiectele comunitare influenœeazå compania. Acest instrument a permis 
båncii så afle modul în care relaœioneazå cu unul dintre grupurile co-interesate, æi anume angajaœii såi 
implicaœi în acœiuni de voluntariat.

Global Reporting Initiative -  evaluarea guvernanœei corporative æi a comportamentului 
economic æi social
Sistemul de raportare GRI este menit så foloseascå drept cadru standardizat de raportare privind 
performanœa economicå, de mediu æi socialå a unei organizaœii. Modelul este constituit astfel încât 
så poatå fi utilizat de organizaœii de orice mårime, din orice sector æi din orice spaœiu geografic. 
Conœinutul såu a fost agreat de un numår mare de grupuri co-interesate din întreaga lume, astfel încât 
så fie general aplicabil în raportarea performanœelor de sustenabilitate ale unei organizaœii. 

GRI pune la dispoziœie ghiduri pentru raportare sustenabilå, care sunt alcåtuite din principiile de 
definire a conœinutului raportului æi de avizare a calitåœii informaœiei raportate. Ghidurile includ de 
asemenea câmpurile standard asupra cårora se raporteazå, alcåtuite din indicatorii de performanœå 
æi alœi parametri, precum æi consultanœå pentru aspecte tehnice legate de anumite teme de raportare. 

În alcåtuirea acestui raport a fost utilizat ghidul de evaluare aferent nivelului C. Anexa 1 prezintå 
indexul parametrilor raportaœi conform standardelor GRI, pentru nivelul autodeclarat C, fårå aviz 
extern. Informaœiile din acest raport îæi propun så ofere un ordin de mårime privind nivelul actual de 
transparenœå æi sustenabilitate al organizaœiei, aæa cum este aceasta evaluatå de modelul GRI. 

În al doilea an de raportare conform standardelor GRI am îmbunåtåœit mecanismele interne pentru 
monitorizarea æi raportarea datelor æi am extins lista indicatorilor raportaœi.

4. Acœionåm responsabil

1) http://lbg-romania.ro/content/
2) http://www.globalreporting.org/Home
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 4.2. Guvernanœa corporativå 

Guvernanœa corporativå reprezintå un sistem integrat de valori, principii æi reguli care asigurå 
funcœionarea unei companii într-un mod responsabil æi transparent æi care genereazå plusvaloare pe 
termen lung pentru grupurile co-interesate æi pentru societate în ansamblu.  
Raiffeisen Bank considerå cå, în conjuctura economicå actualå, este nevoie mai mult ca oricând 
de actori economici care så aplice principiile bunei guvernanœe æi care så fie capabili så asigure 
sustenabilitatea societåœii în care aceætia activeazå. 
Performanœele anterioare au demonstrat cå suntem o bancå solidå, care creeazå valoare æi 
profitabilitate într-un mod etic æi sustenabil. Acestea nu ar fi fost posibile în lipsa unei viziuni de 
afaceri care så promoveze valori de bazå ce cuprind drepturile omului, protecœia mediului, acœiuni 
anti-corupœie sau responsabilitatea faœå de grupurile co-interesate.  

Protecœia mediului 
Raiffeisen Bank îæi asumå un mod responsabil de a face afaceri, motiv pentru care acordå constant 
o atenœie sporitå reducerii impactului pe care îl genereazå asupra mediului în care activeazå. Au 
fost astfel dezvoltate o serie de politici responsabile de mediu, care s-au concentrat pe optimizarea 
consumului de resurse: energie, hârtie, apå, combustibil.

•	 Consumul	 de	 energie	 este	 oprit	 în	 afara	 orelor	 de	 program,	 cu	 excepœia	 locaœiilor	 a	 cåror	
funcœionare non-stop este imperativå. În plus, au fost instalate temporizatoare acolo unde era 
cazul. De asemenea, folosim setårile de standby la calculatoare sau la alte echipamente de birou. 
Aceste måsuri au dus la economisirea în 2011 a unui volum de energie de 5,8 GJ. 

Consumul direct de energie din surse primare de energie 86.588,2 GJ

Consumul indirect de energie din surse primare de energie 24,58 GJ

Economisirea de energie în urma conservårii æi îmbunåtåœirilor 
privind eficienœa energeticå 5,8 GJ

•	 Pentru	a	reduce	impactul	asupra	mediului,	banca	a	instalat	echipamente	de	climatizare	(încålzire,	
råcire æi ventilaœie) de maximå performanœå, pentru care utilizeazå freon ecologic. Banca a 
instalat, de asemenea, surse neîntreruptibile (UPS – uninterruptible power supply) performante, 
care au pierderi de funcœionare mult mai mici æi, prin urmare, un impact mai mic asupra mediului 
ambiant. 

•	 Banca	a	luat	måsuri	pentru	reducerea	consumului	direct	de	combustibili	prin	monitorizarea	strictå	
a folosirii flotei de autovehicule a båncii æi utilizarea, ori de câte ori a fost posibil, a sistemelor 
de teleconferinœå æi videoconferinœå în locul deplasårii unui numår de salariaœi în alte locaœii;

•	 Banca	a	decis	så	optimizeze	consumul	de	hârtie	prin	reducerea	numårului	de	extrase	de	cont	
transmise lunar prin poætå cåtre clienœi æi reorientarea acestora cåtre canale electronice; în acest 
fel, în ultimul trimestru al anului 2011, s-au redus cheltuielile pentru printarea a aproximativ 1 
milion de coli A4, echivalentul a 120 copaci maturi3). 

•	 Angajaœii	Raiffeisen	Bank	au	 fost	 instruiœi	cu	privire	 la	economisirea	apei,	hârtiei	 æi	a	energiei	
electrice. 

•	 Banca	a	reciclat	în	anul	2011	peste	260.000	kg	de	deæeuri	de	hârtie.

3) Pentru calculul hârtiei produse de un copac, vizitati: http://conservatree.org/learn/EnviroIssues/TreeStats.shtml
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4) 5)

4) Luåm în calcul doar hârtia utilizatå intern la xerox sau imprimante.
5) Cifra este valabilå pentru intervalul aprilie-decembrie 2011; pentru perioada anterioarå nu a fost posibilå 
monitorizarea hârtiei consumate.
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Materiale folosite în funcœie de greutate æi volum 763.488,19 kg hârtie 
 
 13.825,68 kg DEEE

Procentajul de materiale folosite care sunt materiale de intrare reciclate 74,70% (hârtie æi DEEE)

Consumul total de apå 48.800 mc

Tabelul de mai jos prezintå consumul înregistrat de Raiffeisen Bank pe 2011 pentru principalele tipuri 
de resurse.

Resursa Volum 2010 Volum 2011

Energie electricå (Mwh) 27.448      26.705
Energie termicå (Gcal) 9.517       9.729
Apå   (mc) 49.737      48.800
Combustibili   (l) 1.424.017     861.331
Hârtie   (1.000 coli A4 ) 110.012     142.167

În materie de reglementåri interne æi iniœiative cu impact semnificativ la nivelul companiei æi a grupurilor 
interesate, menœionåm adoptarea æi implementarea în 2011 a unei Politici de risc de mediu æi social, care 
îæi propune så extindå monitorizarea activitåœilor cu impact de mediu æi social æi cåtre clienœi æi furnizori. 
Politica stabileæte æi criterii de clasificare a portofoliului de creditare al bãncii în funcœie de riscurile 
sociale æi de mediu:

Clasificarea portofoliului în funcœie de riscurile: de mediu sociale

Scåzut 54% 52%
Mediu 26% 15%
Ridicat 20% 33%

Conformitate
Respectarea cadrului legal precum æi a reglementårilor în vigoare în domeniul nostru de activitate 
reprezintå o condiœie obligatorie pentru a putea fi un jucåtor respectat pe piaœå. Mai mult, angajamentul 
companiei noastre este nu numai de a asigura conformitatea legalå, ci æi de a demonstra un 
comportament etic în operaœiunile noastre zilnice. Avem astfel, de mai mulœi ani, un Cod de Conduitå 
ce abordeazå corespunzåtor conformitatea æi etica.
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Indicator  2011

Numårul total de acœiuni juridice pentru un comportament anti-concurenœial, 
antitrust æi pentru practicile de monopol æi rezultatele lor 0
Valoarea monetarå a amenzilor importante æi numårul total al sancœiunilor 
non-monetare pentru neconcordanœå cu legile æi reglementårile 0
Numårul total de incidente de neconformitate cu reglementårile æi codurile voluntare, 
cu privire la produse æi servicii de informare æi etichetare, în funcœie de rezultate 0
Numårul total de incidente de neconformitate cu reglementårile æi codurile 
voluntare, cu privire la comunicarea de marketing, inclusiv publicitatea, promovarea 
æi sponsorizarea în funcœie de tipul de rezultate 0
Numårul total de reclamaœii întemeiate cu privire la încålcarea drepturilor clientului 
cu privire la caracterul confidenœial al informaœiilor sau pierderilor de date 
despre clienœi 0
Valoarea monetarå a amenzilor importante pentru ne-conformitate cu legile 
æi reglementårile privind furnizarea æi utilizarea produselor æi serviciilor 0
Valoarea monetarå a amenzilor semnificative æi numårul total al sancœiunilor 
non-monetare pentru nerespectarea legislaœiei de mediu 0

Acœiuni anti-corupœie
Prin departamentele specializate, Raiffeisen Bank asigurå monitorizarea respectårii reglementårilor 
legale æi pe a celor interne privind prevenirea æi combaterea corupœiei æi fraudei, a spålårii banilor æi 
finanœårii terorismului, a manipulårii pieœei. 

Tabelul de mai jos sumarizeazå rezultatele organizaœiei în termeni de conformitate, aæa cum sunt 
aceætia specificaœi de standardul GRI. 

Indicator  2011

Procentul æi numårul total al agenœiilor investigate pentru riscuri legate de corupœie 0
Procentul angajaœilor instruiœi cu privire la politicile æi procedurile de anticorupœie 
ale båncii 97%
Acœiuni întreprinse ca urmare a incidentelor de corupœie 0 

De asemenea, Raiffeisen Bank nu a oferit contribuœii în bani sau în naturå cåtre partide politice, 
politicieni sau instituœii afiliate acestora æi nu a primit asistenœå sau subvenœii din partea statului. 

Respectarea drepturilor omului
Cel mai tânår angajat al companiei are peste 20 de ani. Din acest punct de vedere, organizaœia nu 
se confruntå cu riscuri de muncå forœatå sau de exploatare a minorilor, respectând Codul Muncii. 
Pe lângå respectarea legislaœiei în vigoare privind drepturile omului, Raiffeisen Bank îæi instruieæte 
angajaœii asupra acestor aspecte, în 2011 înregistrându-se un numår de 1.436 de ore de training pe 
aceastå temå, care se aplicå unui procent de 97% din totalul angajaœilor. 

Raiffeisen Bank nu s-a confruntat cu niciun caz de încålcare a drepturilor omului ce implicå acœiuni de 
discriminare.  

6)

6) Nu s-au întreprins acœiuni, întrucât nu s-au înregistrat cazuri de corupœie în 2011.
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Responsabilitatea faœå  de grupurile co-interesate
Felul în care ne comportåm în relaœia cu grupurile co-interesate de activitatea noastrå æi felul în care 
ne ridicåm la nivelul impus de valorile companiei determinå modul în care suntem percepuœi. Astfel, 
cu cât reuæim mai mult så råspundem nevoilor æi intereselor grupurilor co-interesate, cu atât mai mult 
consolidåm reputaœia æi credibilitatea companiei æi reducem riscurile. 

Relaœia cu clienœii noætri este prioritarå, cåci înœelegerea æi satisfacerea necesitåœilor æi aæteptårilor 
acestora poate creea valoare adåugatå pentru toate pårœile. De altfel, axarea pe nevoile clienœilor este 
o valoare fundamentalå pe care banca o promoveazå. 

Raiffeisen Bank foloseæte o serie de instrumente cu ajutorul cårora måsoarå gradul de satisfacœie al 
clienœilor æi care furnizeazå informaœii importante pentru îmbunåtåœirea relaœiei cu aceætia. 

Astfel, cunoscând ceea ce creeazå valoare pentru clienœi, colectând æi analizând date æi informaœii 
relevante, banca este capabilå så dezvolte relaœii de lungå duratå cu aceætia, ceea ce aduce beneficii 
tuturor pårœilor interesate.

Nume Sondaj Periodicitate Indicatori Rezultate 2011 

Customer Satisfaction & Loyalty  1/an Gradul de satisfacœie faœå  Peste 70% - satisfåcuœi
  de bancå æi foarte satisfåcuœi       
2nd Day Call  4/an Gradul de satisfacœie faœå de  Peste 80% - satisfåcuœi
  serviciile oferite de bancå æi foarte satisfåcuœi     

Activitåœi de afaceri publice
Fiind un reprezentant al mediului de afaceri, unul dintre obiectivele noastre este så îmbunåtåœim atât 
sectorul privat, cât æi pe cel public. Astfel, banca se implicå în måsurile de reformå æi de modernizare 
a statului æi participå activ în procesul de reglementare, mai ales atunci când acesta constituie o 
piedicå în dezvoltarea sectorului privat sau împotriva creæterii economice. 

Implicarea noastrå ia diferite forme - declaraœii publice, documente de poziœie faœå de politicile publice 
sau participåri în procesul de consultare publicå cu autoritåœile - æi se manifestå atât individual, cât æi 
colectiv - prin intermediul asociaœiilor profesionale æi de afaceri. 

Raiffeisen Bank menœine astfel un dialog permanent cu autoritåœile æi cu organismele profesionale æi de 
afaceri în care activeazå æi considerå cå aceste parteneriate sunt esenœiale pentru a gåsi împreunå  
soluœii adecvate la problemele comune. 
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Subiecte abordate în 2011:

Subiect Parteneri Status

Susœinere pentru urgentarea aplicårii  Asociaœia Românå a Båncilor (ARB), Finalizat 
standardelor internaœionale de raportare  Banca Naœionalå a României (BNR),
financiarå (IFRS) de cåtre instituœiile  “Iniœiativa de la Viena” / EBCI   
financiare din România     
Contribuœie la elaborarea noii  Consiliul Investitorilor Stråini (FIC) /  Finalizat                 
Strategii Naœionale Anticorupœie Ministerul Justiœiei    
Contribuœie la elaborarea noului  FIC / Camera de Comerœ Finalizat   
Cod al Muncii æi a Codului de Dialog  Româno-Americanå (AmCham)
Social      
Dialog cu autoritåœile privind taxarea  ARB Finalizat
sectorului financiar     
Etica în afaceri FIC Finalizat   
Analiza impactului OUG 50/2010 ARB / Consiliul Concurenœei Finalizat   
Amendarea Ordinului Autoritåœii  ANPC / ARB Finalizat
Naœionale pentru Protecœia Consumatorilor 
(ANPC) privind måsuri de informare a 
consumatorilor de cåtre societåœile 
financiare bancare æi nebancare    
Dialog cu autoritåœile privind reforma  FIC / Consiliul Naœional pentru În curs de  
sectorului public Competitivitate (CoNaCo) desfåæurare  
Contribuœie la redactarea Strategiei  CoNaCo În curs de
Naœionale pentru Competitivitate  desfåæurare  
Contribuœie la redactarea Strategiei  ANPC, Asociaœia pentru Protecœia În curs de
Naœionale pentru Educaœie Financiarå Consumatorilor din România  desfåæurare
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7) Sumele au fost calculate la un curs mediu conform BNR pe 2011 de 4,2379 RON/1EUR.
8) Contribuœii oferite de angajaœi sau atrase prin evenimente speciale.

4.3. Impactul în comunitate 

Datele de referin]` ale anului 2011
l 6.110.2357) RON este valoarea totalå a investiœiei Raiffeisen Bank în programe comunitare;
l Suma totalå investitå în 2011 de Raiffeisen Bank împreunå cu angajaœii, clienœii æi partenerii 

acesteia a fost de 7.643.791 RON, echivalentul a 0,4% din cifra de afaceri [i 1,57 % din 
profitul brut al båncii pentru anul 2011;

l Valoarea resurselor suplimentare atrase8) raportate în 2011 este cu 1/3 mai mare 
decât cea din anul 2010, ceea ce a condus la o creætere a contribuœiei totale oferite de 
bancå cu încå 25%;

l Peste 400.000 beneficiari au fost susœinuœi în cadrul proiectelor, cu 40% mai mult decât în 
anul 2010;

l Suma investitå de Raiffeisen Bank este echivalentul unei contribu]ii medii de 1.033 RON 
/ 244 EUR pentru fiecare angajat;

l Numårul angajaœilor Raiffeisen Bank care au desfåæurat activit`]i de voluntariat s-a 
triplat în anul 2011, astfel ei ajungând så reprezinte 4% din totalul angajaœilor båncii. 
Totodatå, aceætia au dedicat în medie 1 zi din timpul de lucru programelor comunitare. 
Valoarea timpului asociat activitåœilor de voluntariat ale angajaœilor Raiffeisen Bank a 
crescut de aproape 4 ori faœå de anul precedent; 

l Cauza care a mobilizat cele mai multe resurse ale companiei a fost protecœia mediului, la 
fel ca în anii precedenœi, acest domeniu ajungând cauzå definitorie pentru bancå. 

4.3.1. Valoarea investiœiei Raiffeisen Bank în programe comunitare
 
Valoarea totalå a contribuœiilor investite în programe comunitare de Raiffeisen Bank a fost de 
6.110.235 RON, în creætere cu 19% faœå de anul precedent æi cu 25% faœå de anul 2009.
 

Valoarea totalå a contribuœiilor Raiffeisen Bank

2011

2010

2009

6.110.235 RON

5.153.524 RON

4.874.168 RON
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Nu numai investiœia båncii a crescut de la an la an, ci æi resursele atrase de la alœi susœinåtori. 
Valoarea contribuœiilor oferite de angajaœi sau atrase prin evenimente speciale (principalele surse ale 
acestor resurse suplimentare) a crescut cu o treime faœå de anul precedent, adåugând un plus de 25% 
contribuœiei totale oferite de bancå.
 

Aæadar, suma totalå investitå în 2011 de Raiffeisen Bank împreunå cu angajaœii, clienœii æi partenerii 
acesteia a fost de 7.643.791 RON, echivalentul a 0,4% din cifra de afaceri æi 1,57% din profitul brut 
al båncii pentru anul 2011, valori în creætere faœå de anul anterior. 

Contribuœia båncii în proiectele incluse în portofoliul såu de iniœiative comunitare cuprinde valoarea 
resurselor financiare, contribuœiile în naturå, timp æi costurile de management. Graficul de mai jos 
prezintå distribuœia resurselor pe cei trei ani de raportare, în funcœie de tip, în valoare procentualå. 
Ca în fiecare an, æi în 2011 contribuœiile financare reprezintå cea mai importantå investiœie a båncii. 
Timpul voluntariat æi costurile de management reprezintå cumulat 3%, dar sunt la rândul lor investiœii 
semnificative. Dacå luåm în calcul faptul cå angajaœii båncii au dedicat aproape 2.000 ore proiectelor 
de voluntariat în timpul orelor de serviciu, se observå cå aceste investiœii nu sunt accidentale. 

 

Resurse suplimentare atrase

2011

2010

2009

1.533.556 RON

1.122.082 RON

227.922 RON

Resurse investite de Raiffeisen Bank în proiecte comunitare

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2010
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4.3.2. Motiva]iile care stau la baza implic`rii în comunitate

La fel ca æi în anii anteriori, proiectele strategice9), implementate pe termen lung æi în care compania 
urmåreæte schimbårile generate de proiectele susœinute, sunt cele care au atras cele mai mari contribuœii 
în 2011 (87%). Aceastå direcœie de acœiune demonstreazå atenœia crescutå a båncii la schimbårile 
comunitare de profunzime æi orientarea straregiei de responsabilitate corporativå cåtre proiecte 
sustenabile, rezistente pe un orizont lung de timp. 

De exemplu, prin proiectul I’Velo, banca se adreseazå unui numår mare de persoane cårora doreæte 
så le schimbe comportamentul. Dacå luåm în calcul faptul cå aceste schimbåri sunt iniœiate la nivel 
naœional, este cu atât mai mult de înœeles de ce pentru proiectele strategice sunt alocate aproape 90% 
din resursele alocate activitåœilor comunitare.

Creæterea implicårii båncii în proiectele strategice a determinat o scådere a ponderii celor comer–   
ciale10), care îmbinå beneficiile comunitare cu beneficii legate de branding al produselor æi serviciilor, 
abordarea de noi pieœe sau consolidarea reputaœiei companiei.

9) Conform LBG, Investi]iile strategice indicå implicarea companiei pe termen lung în parteneriate comunitare, 
råspunzând unui numår limitat de nevoi comunitare, alese de companie în aæa fel încât så susœinå æi eforturile sale 
de business (întårirea unei bune imagini, loializarea angajaœilor, reducerea unor riscuri în relaœia cu comunitatea 
etc.). Cauzele æi abordarea investiœiilor strategice se axeazå pe beneficii reciproce, pentru comunitate æi companie. 
Proiectele de acest tip presupun un efort de coordonare mai mare, incluzând æi resurse destinate monitorizårii 
schimbårilor realizate æi ajustårii modului de implementare, înså duc mult mai sigur spre rezultatele dorite. Aceste 
iniœiative nu permit flexibilitate din partea companiei în a råspunde mai multor nevoi sau cauze care reies din 
comunitåœi înså garanteazå acoperirea în profunzime a unor nevoi.
10) Conform LBG, proiectele comerciale sunt activitåœile comerciale asociate unei cauze comunitare cu rolul de 
a susœine în mod direct succesul companiei, promovând identitatea sa sau a unui brand, sau pentru alte beneficii 
ce se reflectå imediat în evoluœia economicå a companiei. Beneficiile pentru companie au un rol fundamental în 
lansarea acestor iniœiative. Chiar dacå aparent aceste iniœiative sunt la graniœa între activitatea economicå æi domeniul 
proiectelor comunitare, ele au rolul de a suplimenta resurse care altfel nu ar ajunge în comunitate. Cel mai evident 
exemplu este cel al campaniilor de marketing comunitar sau marketing pentru o cauzå. În acelaæi timp, multe cauze 
comunitare pot fi aduse în atenœia publicului prin astfel de iniœiative, atrågând astfel æi noi tipuri de susœinåtori ai 
respectivei probleme comunitare.

De ce se implicå Raiffeisen Bank în comunitate (motivaœii %)?
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În ceea ce priveæte proiectele caritabile11), banca a oferit resurse aproximativ egale comparativ cu 
anii anteriori. 

Un proiect aparte îl reprezintå programul Raiffeisen Comunitåœi, lansat ca proiect pilot în 2011, care 
a îmbinat obiectivele strategice, precum facilitarea dezvoltårii locale æi a structurilor de la nivel local 
cu nevoile exprimate la nivel comunitar, care de obicei atrag resurse în baza motivaœiilor caritabile. 

4.3.3. Cauzele sus]inute de Raiffeisen Bank în 2011

În anul 2011, banca a continuat så dedice resurse semnificative pe principalele arii de intervenœie 
– mediu, artå æi culturå, educaœia tinerilor æi sport, fårå så modifice ierarhia domeniilor comunitare, 
comparativ cu anul anterior. 
 
O creætere semnificativå în anul 2011 o regåsim în cazul proiectelor de mediu. Parteneriatele menite 
atenuårii impactului negativ asupra mediului înconjuråtor au atras peste 1.130.000 RON în plus 
faœå de anul precedent, astfel cå aceste iniœiative au utilizat aproape douå treimi din bugetul destinat 
programelor comunitare al båncii. 

O categorie nouå în anul 2011 o reprezintå proiectele destinate dezvoltårii comunitare, care nu s-au 
regåsit în portofoliul båncii în 2010. Astfel, programul nou lansat Raiffeisen Comunitåœi a atras în anul 
2011 5% din valoarea totalå a contribuœiei investite în proiecte comunitare.

11) Conform LBG, proiectele caritabile reprezintå de regulå iniœiative ad-hoc, fårå a urmåri în mod clar o schimbare 
în comunitate sau companie. Compania care oferå resurse în baza motivaœiilor caritabile råspunde unor solicitåri de 
la entitåœi ca ONG-uri, instituœii non-profit, grupuri informale etc., fårå a urmåri direcœiile sale strategice. Acest tip de 
iniœiative oferå o mare flexibilitate a companiei care le susœine în a deservi nevoi sociale care apar spontan sau care 
nu au fost foarte vizibile, înså nu contribuie la atingerea obiectivelor de CCI sau CSR a companiei.
12) E important så menœionåm faptul cå o parte din proiectele de sport au fost codificate diferit anul precedent, ele 
fiind clasificate în categoria altele sau la sånåtate, deoarece structura de raportare LBG nu are o categorie distinctå 
destinatå acestei cauze. Având în vedere importanœa pe care aceastå cauzå o are pentru bancå, în acest an am ales 
så raportåm aceastå cauzå separat, pentru a avea date cât mai aproape de realitate.
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Mediu

Responsabilitatea faœå de mediu reprezintå una dintre preocupårile prioritare æi permanente ale 
Raiffeisen Bank.  Reducerea impactului activitåœii båncii asupra mediului înconjuråtor se realizeazå 
atât intern, prin politici responsabile (vezi cap. 4.2. Guvernanœå Corporativå), cât æi extern, prin 
proiecte de implicare în comunitate. 

Proiectele comunitare de mediu vizeazå în principal promovarea mijloacelor nepoluante de transport, 
ca remediu pentru poluarea cauzatå de trafic æi sedentarismul specific mediului urban. 

Protecœia mediului este, în continuare, cauza principalå în care Raiffeisen Bank a investit în 2011. 
Pentru a consolida rezultatele din anii anteriori, am redus numårul de proiecte la douå, dar am 
crescut resursele implicate (2/3 din resursele disponibile) æi am dezvoltat la nivel naœional aceste douå 
iniœiative lansate în anii anteriori.  

Partenerii comunitari implicaœi în adresarea acestei cauze au raportat schimbårile produse prin 
intermediul iniœiativelor lor conform graficului de mai jos:

  
Principalele acœiuni de protejare a mediului raportate de partenerii comunitari œin de reducerea emisiilor 
cu efect de serå, protejarea speciilor periclitate æi îmbunåtåœirea calitåœii apei. În ceea ce priveæte 
profunzimea acestor schimbåri, partenerii comunitari au raportat diferite grade ale impactului. 

Proiectele care au raportat cel mai mare impact sunt cele care au fost dedicate reducerii emisiilor de 
gaze æi plantarea de copaci. Aceastå raportare era de aæteptat, având în vedere cå ele sunt punctul 
central al unor parteneriate strategice importante ale båncii (I’Velo, StudentObike). Graficul de mai 
jos prezintå profunzimea schimbårilor de mediu raportate de beneficiarii comunitari:

Schimbåri de mediu raportate de partenerii comunitari
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Graficul ne aratå faptul cå, de la un an la altul, existå o profunzime mai accentuatå a schimbårilor 
de mediu raportate de beneficiarii comunitari. Cu toate acestea, consideråm cå efortul nostru æi al 
partenerilor trebuie continuat, astfel încât succesul acestor proiecte så fie asigurat. Acest lucru este de 
dorit cu atât mai mult cu cât proiectele fac apel la schimbåri de comportament æi atitudine sau chiar 
la schimbåri legislative, œinte care necesitå timp.

I’Velo continuå så fie principalul proiect de mediu al Raiffeisen Bank æi cel mai mare program de 
bike-sharing din œarå. Proiectul a fost lansat în parteneriat cu Asociaœia Green Revolution pe data de 
9 mai 2010, în 5 oraæe: Bucureæti, Cluj, Iaæi, Timiæoara æi Târgu Mureæ. În 2011, centrul din Târgu 
Mureæ a fost relocat în Braæov. În primii doi ani de funcœionare, bicicletele I’Velo au fost folosite de 
peste 550.000 de ori, totalizând circa 1 milion de ore de pedalat æi 6 milioane de kilometri parcuræi. 
Renunœând la autovehicule în favoarea bicicletelor, românii æi-au redus emisiile de dioxid de carbon 
cu circa 800 de tone. În plus, proiectul a creat peste 70 de locuri de muncå.  Brandul „I’Velo” a avut o 
vizibilitate bunå, fiind våzut de aproximativ 5 milioane de ori æi având peste 500 de apariœii în mass-
media. În noiembrie 2011, I’Velo a câætigat premiul „National Energy Globe”, cea mai importantå 
recunoaætere din lume pe care o poate primi un proiect de mediu, în cadrul Galei „Energy Globe 
Awards”, care a avut loc în Austria. 

StudentObike este programul naœional de închiriere gratuitå de biciclete destinat studenœilor din 
cinci centre universitare, aflate în: Bucureæti (douå centre), Braæov, Cluj-Napoca æi Iaæi. Centrele 
sunt amplasate în campusurile universitåœilor partenere: Academia de Ætiinœe Economice Bucureæti, 
Universitatea Politehnicå din Bucureæti, Universitatea Transilvania din Braæov, Universitatea de 
Medicinå æi Farmacie Cluj-Napoca æi Universitatea Tehnicå din Iaæi. În anul 2011, programul a atras 
aproximativ 32.000 de utilizatori.

 

Profunzimea schimbårilor de mediu raportate de partenerii comunitari
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Artå&culturå
 
Pentru cå recunoaætem arta æi cultura româneasca drept un domeniu de excelenœå, am ales så fim 
partenerii de tradiœie ai festivalului SoNoRo, Teatrului Act æi Teatrului D’AYA.

Raiffeisen Bank este de 5 ani partenerul festivalului SoNoRo. Festivalul s-a desfåæurat 
în perioada 5 – 24 noiembrie 2011 æi a inclus concerte în locaœii emblematice din 
Bucureæti, Braæov, Iaæi, Cluj æi Bistriœa. Festivalul a debutat în Bucureæti în data de 5 
noiembrie 2011 cu un concert de deschidere la Palatul Cotroceni. Peste 30 de artiæti 
de cel mai înalt nivel internaœional au transmis publicului spiritul muzicii de camerå.

Parteneriatul cu Teatrul Act a debutat în anul 2009 sub emblema Raiffeisen Art Proiect. 
Am avut prilejul så asiståm la lansarea unui proiect de teatru deosebit – dramaturgie româneascå 
puså în scenå de regizori români valoroæi – 3 spectacole: “Flori, filme, fete sau båieœi”, “Dumnezeul 
de a doua zi” æi “Acaså la tata”. 
Raiffeisen Art Proiect îæi propune så selecteze în fiecare an proiecte culturale româneæti valoroase 
pe care så le sprijine æi så le promoveze. În 2011 parteneriatul cu Teatrul Act a continuat prin 
susœinerea a douå piese noi inspirate din poveætile lui Ion Creangå, în regia lui Alexandru Dabija. 
Piesa “Absolut”, cu Marcel Iureæ în rolul lui Ivan Turbincå, a derulat peste 20 de spectacole de-a 
lungul anului, cu peste 3.000 de spectatori. “Capra cu trei iezi – un studiu gastronomic” a avut 
avanpremiera în 22 decembrie 2011.
Pânå în momentul de faœå, Teatrul Act a participat cu spectacole susœinute de Raiffeisen Bank în circa 
40 de turnee æi alte evenimente culturale la care estimåm cå au participat circa 7.200 de spectatori. 
Pe scena teatrului s-au jucat circa 150 de spectacole la care estimåm un numar de 13.500 de 
spectatori. 

În 2011, dupå succesul avut cu piesa „Oscar æi Tanti Roz” am continuat parteneriatul cu Teatrul 
D’AYA, oferind sprijinul nostru financiar pentru punerea în scenå a piesei „Maytreyi”. Spectacolul 
are la bazå o dramatizare dublå, realizatå dupå romanul „Maitreyi” de Mircea Eliade, cu intervenœii 
din „Dragostea nu moare” de Maitreyi Devi. Este prima datå când aceste douå puncte de vedere se 
întâlnesc pe o scenå de teatru. Au avut loc, pânå în prezent, cca. 30 de spectacole în întreaga œarå 
la care au participat aproximativ 21.000 de spectatori.

Educaœie

Educaœia reprezintå a treia arie de interes pentru bancå în rândul investiœiilor în 
comunitate. Raiffeisen Bank susœine proiecte de educaœie financiarå prin care doreæte 
så îmbunåtåœeascå nivelul cunoætinœelor financiare, economice æi în materie de finanœe 
personale ale populaœiei. Mai mult, pentru cå ne dorim ca aceste schimbåri så aibå loc 
la vârste cât mai fragede, proiectele noastre educaœionale s-au adresat preponderent 
elevilor de gimnaziu æi liceu. În cursul anului 2011 am oferit suport instituœiilor de 
învåœåmânt în care s-au derulat douå proiecte de educaœie: Sensul Banilor æi ABCdar 
bancar, implementate în parteneriat cu Junior Achievement România. 

Sensul Banilor este un program de instruire a elevilor între 10-13 ani în domeniul financiar 
care le oferå acestora posibilitatea de a înœelege rolul banilor în societate, al consumului 
æi al economiilor. Susœinerea båncii a fåcut posibilå distribuirea gratuitå a manualelor pentru elevi æi 
a ghidurilor pentru profesori, instrumentele de lucru la claså. În anul æcolar 2010-2011, proiectul a 
cruprins: 2.100 de elevi, 100 de cadre didactice, 64 de instituœii de învåœåmânt din 22 de judeœe.

SENSUL BANiLOR

1.  Scurtă prezentare a programului
Programul Sensul banilor permite elevilor accesul către o mai bună înţelegere a ro-
lului banilor în societate, a consumului şi a economiilor. Prin intermediul setului de 
activităţi individuale şi de grup propuse de programul Sensul banilor, elevii con-
struiesc propriul raţionament de gestionare a banilor şi îl aplică în viaţa de zi cu zi şi 
recunosc semnificaţia administrării banilor în adoptarea deciziilor.
Elevii sunt încurajaţi să utilizeze gândirea creativă şi pe cea analitică pentru a dobândi 
abilităţi de management al banilor şi de adoptare a deciziilor care au consecinţe fi-
nanciare.  

2. Experienţe şi abilităţi dobândite prin program:

Activitate: Bani în bancă 
În cadrul acestei  secţiuni,  elevii învaţă să 
gestioneze un cont bancar.  

Elevii:
• Vor identifica rolul banilor în viaţa 

de  zi  cu zi  
 • Vor fi capabili  sa  explice beneficiile 

de elevii unui cont bancar personal.

Activitate: Idei de afaceri
Elevii identifică locuri de muncă sau idei 
de afaceri pe care le pot iniţia pentru a 
câştiga bani.

Elevii:
• Vor face diferenţa între a lucra 

pentru cineva şi a fi antreprenor
• Vor identifica modalităţi de a 

câştiga bani prin angajare sau prin 
deschiderea unei afaceri. 

Activitate: Balanţa de plăţi
Elevii identifică abilităţile personale şi 
propriile interese pentru a le asocia cu 
oportunităţi de afaceri.   

Elevii:
• Vor realiza o asociere între abilităţile 

personale şi posibilitatea de anga-
jare sau de a deveni antreprenor;

• Vor înţelege conceptul de cercetare 
de piaţă

• Vor identifica metode de a economisi 
şi cheltui inteligent venitul personal.

Activitate: Construirea unei afaceri
Elevii identifică paşii necesari pentru 
începerea unei afaceri şi construiesc un 
plan de afaceri.    

Elevii:
• Vor defini paşii de baza în planifi-

carea şi inceperea unei afaceri
• Vor calcula veniturile şi cheltuielile 

pe care le presupune o afacere
 • Vor dezvolta un plan de afaceri în con -

cordanţă cu abilităţile şi pasiunile lor.

Activitate: Fii un consumator 
inteligent 
În acest capitol este introdus conceptul 
de consumator inteligent (SMART) prin 
intermediul metodei pedagogice joc de 
roluri.

Elevii:
• Vor lua decizii utilizând caracteris-

ticile conceptului de consumator 
inteligent (SMART)

• Vor identifica diferenţa între chel-
tuiala personală şi de afaceri. 

Programe Junior Achievement România

1.  Program recomandat  
cadrelor didactice:  
profesori de economie sau 
educaţie antreprenorială

2.  Grup ţintă: elevi de 10 - 13 ani

3.  Număr de ore: programul 
poate fi realizat în 6 (versiune 
standard) sau 12 (versiune 
extinsă) ore de curs
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Programul „ABCdar bancar”, lansat în martie 2011, reprezintå un curs de educaœie financiarå 
adresat elevilor de liceu care îi ajutå så înœeleagå mai bine produsele financiare æi så le dezvolte 
competenœe utile pentru administrarea corectå a unui buget. În anul 2011 (semestrul II al anului 
æcolar 2010/2011 æi semestrul I al anului æcolar 2011/2012), „ABCdar-ul bancar” a ajuns în 
peste 40 de licee. Aproximativ 1.300 de elevi cu vârsta cuprinså între 15 æi 19 ani au fost instruiœi 
de 45 de profesori, cu ajutorul a 70 de voluntari ai båncii care s-au oferit så susœinå la claså o 
lecœie de educaœie financiarå, oferind suport, consultanœå æi expertizå financiar-bancarå. 

Social

În domeniul social, am continuat parteneriatul cu organizaœia internaœionalå 
UnitedWay pentru a strânge fonduri care så susœinå derularea a zeci de 
proiecte din diverse domenii: educaœie, sånåtate, integrare economico-socialå 
etc. Anul trecut, mulœumitå celor peste 980 de angajaœi Raiffeisen Bank care au 
contribuit cu donaœii salariale, s-au colectat aproximativ 225.000 RON, sumå 
ce a fost dublatå de bancå la finalul campaniei. De asemenea, peste 100 de 
angajaœi ai båncii s-au implicat în acœiuni de voluntariat, însumând un total de peste 1.000 de ore de 
activitate, æi au participat în procesul de selecœie, evaluare æi monitorizare a proiectelor care au primit 
finanœare UnitedWay, precum æi în organizarea evenimentelor caritabile organizate de fundaœie. De 
altfel, de mai mulœi ani deja, angajaœii Raiffeisen Bank reprezintå cel mai mare grup de voluntari ai 
UnitedWay, aproximativ un sfert din numårul total. În acelaæi timp, cei mai mulœi angajaœi ai båncii 
voluntariazå în cadrul acestui program. Prin suportul financiar acordat de bancå, UnitedWay a 
putut oferi sprijin pentru peste 32 de proiecte de la diferite ONGuri, cu un numår total de 6.321 de 
beneficiari direcœi.

Un alt proiect social susœinut de Raiffeisen Bank este „Fiecare copil în gr`dini]`”, derulat de asociaœia 
Ovidiu Rom. Acesta este un un proiect implementat în mai multe comunitåœi locale, care are ca scop 
principal asigurarea accesului la educaœie al copiilor de 3-6 ani care provin din familii foarte sårace. 
În anul æcolar 2010-2011, proiectul a fost implementat în 19 comunitåœi, participând aproximativ  
1.250 de copii såraci, 90 de cadre didactice æi 19 echipe locale din 11 judeœe. Efectul imediat 
al proiectului este înscrierea la gradiniœå a unui numår mare de copii care sunt prezenœi zi de zi, 
iar efectul pe termen mai lung este implicarea pårinœilor în educaœia copiilor lor. Elementul inovativ 
adus de proiect este reprezentat de tichetele sociale oferite pentru prezenœa copiilor la grådiniœå în      
fiecare zi. 
                                                                                                                                 
Pe parcursul anului 2011 am continuat, de asemenea, parteneriatul cu organizaœia Hospice Casa 
Speran]ei, cu investiœii pentru douå proiecte ample pe care le deruleazå.  În primul rând, prin donaœii 
oferite de Raiffeisen Bank în cadrul a douå evenimente de strângere de fonduri, am susœinut serviciile 
de îngrijire paliativå pentru 110 pacienœi æi asistenœå socialå pentru 300 de persoane aparœinåtori 
ai pacienœilor. În al doilea rând, Raiffeisen Bank a oferit sprijin financiar în efortul organizaœiei de a 
strânge fonduri necesare pentru construcœia unui centru de îngrijire paliativå în Bucureæti. 

Sport

Raiffeisen Bank susœine sportul de maså ca stil de viaœå sånåtos æi echilibrat. În anul 2011 am continuat 
parteneriatele strategice pentru evenimentele Bucharest International Marathon æi Sport Arena 
Streetball. 

“Raiffeisen Bank Bucharest International Marathon” este primul maraton din România acreditat æi 
recunoscut la nivel internaœional, înscris în lista oficialå a maratoanelor lumii æi afiliat AIMS (Asociaœia 
Internaœionalå a Maratoanelor Stradale). De asemenea, este anunœat în lista de evenimente oficiale 
pe site-ul Federaœiei Române de Atletism. Scopul evenimentului este adoptarea prin sport de cåtre 
locuitorii din mediul urban, în special, a unui mod de viaœå sånåtos æi echilibrat. Cea de-a IV-a 
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ediœie, care a avut loc în perioada 7-9 octombrie 2011, a înregistrat un numår de peste 6.000 de 
participanœi, din peste 35 de œåri. Din partea båncii au fost prezenœi la maraton 88 de angajaœi, 
dintre care 9 maratoniæti, 8 alergåtori la semimaraton, 4 echipe de  ætafetå, 39 de alergåtori la cursa 
popularå æi 16 copii ai angajaœilor la cursa copiilor. 

Sport Arena Streetball a avut aproximativ 900 de echipe participante, adicå peste 4.500 de 
jucåtori amatori din 5 œåri æi 15.000 de spectatori. De asemenea, în 2011 a fost organizat pentru 
a treia oarå Campionatul European de Slamdunk, cu participanœi din 8 œåri. Sport Arena Streetball 
este unul dintre cele mai mari turnee 3x3 din Europa din punct de vedere al numårului de jucåtori 
æi spectatori æi este unul dintre cele mai bine organizate din lume. „Turneul din cadrul Politehnicii 
Bucureæti este unul dintre pilonii dezvoltårii baschetului 3x3 din lume”, se aratå într-o scrisoare remiså 
cåtre organizatorii români de cåtre FIBA.
  
Dezvoltare comunitarå 

Deæi banca a susœinut æi în anii anteriori proiecte de dezvoltare comunitarå, începând cu anul 2011 
aceastå cauzå a cåpåtat contur prin lansarea programului pilot de granturi, Raiffeisen Comunit`]i, 
singurul de acest gen iniœiat de o bancå din România. 

Prin acest proiect, susœinut de o platformå online, Raiffeisen Bank a acordat finanœåri unor proiecte 
comunitare din localitåœile în care banca este activå (fiind încurajate localitåœile mai puœin dezvoltate). 
Programul a reprezentat o invitaœie la mobilizare pentru organizaœiile neguvernamentale (ONG-uri), 
spitale æi æcoli care doreau så implementeze proiecte locale de dimensiuni mici sau medii, plafonul 
maxim de finanœare alocat fiind de 5.000 euro (22.000 lei) / proiect. Raiffeisen Comunitåœi a atras în 
anul 2011 5% din valoarea totalå a contribuœiei investite în proiecte comunitare.

În competiœia de granturi s-au înscris 391 de proiecte. Dintre acestea, 156 au trecut de selecœia internå 
(pe baza documentaœiei depuse æi a respectårii criteriilor de eligibilitate din regulament) æi au fost supuse 
votului public. În cele din urmå, 17 proiecte au fost declarate câætigåtoare æi au beneficiat de finanœarea 
Raiffeisen Bank. La sfâræitul anului 2011, 7 proiecte erau finalizate, restul fiind încå în desfåæurare. 

Programul de Granturi Raiffeisen Comunitåœi a obœinut premiul I pentru “Practici sustenabile de 
business” în cadrul Galei Business Review.

4.3.4. Acoperirea geografic` 13)

Zona geograficå Valoarea Valoarea
                                      contribuœiei %            contribuœiei RON

Bucureæti  32%  1.853.147 
Altele 13%  729.834 
Braæov  12%  677.293 
Cluj  12%  665.093 
Iaæi  12%  665.093 
Constanœa  11%  621.839 
Timiæ  6%  342.355 
Sibiu  1%  43.284 
Bacåu  1% 36.131
Teleorman 1% 33.994

13) Conform raportårii oferite de Raiffeisen Bank, acoperirea geograficå a proiectelor susœinute de bancå este mai 
mare decât este prezentatå în acest tabel. Cum înså valorile financiare au fost mici în celelalte zone, pentru a face 
cât mai uæoarå citirea informaœiilor prezentate, am ales så påstråm în acest tabel doar acele zone geografice în care 
investiœia båncii a depåæit 1% din valoarea totalå investitå.

31
www.raiffeisen.ro



Acœionåm responsabil

Analiza tabelului de mai sus aratå faptul cå în 2011 banca a  continuat så råspundå nevoilor 
comunitare din întreaga œarå, din dorinœa de a avea o acoperire cât mai largå la nivel naœional. 

Bucureæti este în continuare oraæul cel mai puternic susœinut cu investiœii comunitare.  Chiar dacå cele 
mai multe investiœii au fost în acest an în capitalå, procentul acestora a scåzut totuæi cu 8% faœå de anul 
2010, în timp ce în alte regiuni acestea au crescut semnificativ, iar altele noi au fost incluse. 

Judeœul în care s-a investit cel mai mult în 2011 a fost Braæov. Acesta a cunoscut cea mai importantå 
creætere comparativ cu anul 2010, cu 546.351 RON mai mult, sumå ce reprezintå un salt procentual 
de la 2% la 12%. Printre primele judeœe susœinute de Raiffeisen Bank sunt Cluj, Iaæi, Constanœa æi Timiæ, 
unde investiœiile au crescut cu procente între 2 æi 5%. 

4.3.5. Resursele suplimentare atrase 

Conform standardului LBG, companiile pot raporta totodatå æi resursele investite de alœi actori 
importanœi în proiectele pe care le susœin. Resursele suplimentare atrase sunt raportate atunci când 
aceste contribuœii sunt posibile datoritå faptului cå finanœarea companiei a atras atenœia asupra cauzei 
propuse de organizaœia beneficiarå sau pentru cå a pus la dispoziœia acestor actori un mecanism prin 
care så poatå contribui mai uæor.
 

Din graficul de mai sus reiese faptul cå resursele atrase suplimentar au crescut semnificativ de la un 
an la altul. Astfel, în 2011, volumul resurselor atrase raportate de bancå æi partenerii såi comunitari 
a fost cu 35% mai mare decât în anul precedent. 

 

Resurse suplimentare atrase (RON)

2011

2010

2009

1.533.556 RON

1.122.082 RON

227.922 RON
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În aceste condiœii, dacå în 2009 Raiffeisen Bank a raportat cå resursele suplimentare au reprezentat 
4% din totalul resurselor care au ajuns în comunitate datoritå eforturilor sale, în 2011 acest procent a 
ajuns la 20%, suma totalå care a ajuns în comunitate fiind de 7.643.791 RON. 

Creæterea de la un an la altul a contribuœiilor suplimentare atrase demonstreazå succesul pe care 
partenerii comunitari îl au în a utiliza eficient mecanisme de atragere de fonduri. De asemenea, 
utilizarea acestor mecanisme de la un an la altul, ajutå partenerii comunitari ai Raiffeisen Bank så îæi 
consolideze poziœia în comunitåœi, så îæi lårgeascå baza de susœinåtori æi så promoveze cauza pe care 
o adreseazå. Toate aceste beneficii contribuie la dezvoltarea organizaœionalå a partenerilor båncii, 
råspunzând astfel unuia din obiectivele Raiffeisen Bank - acela de a consolida societatea civilå. 

La fel ca în anul 2010, principalele surse ale acestor contribuœii suplimentare au fost campaniile sau 
evenimentele de atragere de fonduri ale partenerilor comunitari æi donaœiile din partea angajaœilor 
båncii, precum æi voluntariatul în timpul liber. 
  
4.3.6. Rezultate în comunitate

Pe durata anului 2011, partenerii comunitari ai båncii au asistat peste 400.000 de beneficiari, cu 
40% mai mulœi faœå de anul anterior.

Raportul dintre resursele investite de Raiffeisen Bank æi fondurile suplimentare atrase

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2010
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2009

82%

80%

96%

20%  

Valoarea totaslå a contribuœiilor Raiffeisen Valoarea totalå a resurselor suplimentare 

4%  

18%  

Beneficiari susœinuœi prin programe comunitare
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Proiectele din acest an s-au adresat unui numår mare de persoane (fiind în special proiectele de mediu, 
sport, artå æi culturå), dar nu s-au concentrat pe anumite categorii de beneficiari, considerându-se cå 
succesul proiectelor este dat æi de diversitatea persoanelor implicate. Tinerii æi copiii reprezintå totuæi 
una dintre categoriile cårora partenerii comunitari ai båncii s-au adresat prin iniœiativele lor, urmate 
apoi de proiectele destinate persoanelor cu nevoi speciale.

Modelul de raportare LBG måsoarå trei categorii de schimbåri: de comportament æi atitudine, 
acumulare de abilitåœi æi cunoætinœe, respectiv îmbunåtåœirea calitåœii vieœii.

Ca æi în anul precedent, principalele proiecte comunitare s-au axat pe schimbarea comportamentului 
oamenilor æi îmbunåtåœirea calitåœii vieœii lor. Majoritatea beneficiarilor provin din parteneriatele 
strategice, care vizeazå schimbarea modului de viaœå, protejarea mediului înconjuråtor, promovarea 
sportului sau a activitåœilor artistice, domenii care mobilizeazå un numår mare de oameni æi comunitåœi. 

 

Pentru toate cele trei tipuri de schimbåri, partenerii comunitari au raportat æi gradul de profunzime. 
Principala deosebire care se observå faœå de anul precedent œine de gradul de implicare a oamenilor 
pentru rezolvarea unei probleme sau satisfacerea unei nevoi. Dacå în anul 2010 majoritatea 
beneficiarilor au fost raportaœi ca aflându-se în etape în care erau pasivi sau conætienœi de o nevoie, 
în 2011 procentele au crescut în rândul beneficiarilor care au ales så aplice schimbårile propuse de 
organizaœii.

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Tipul de schimåri generate în rândul beneficiarilor

5%
1%

82%
86%

96%

80%

Îmbunåtåœire cunoætinœe
sau abilitåœi

Schimbåri de comportament 
sau atitudine

Îmbunåtåœire calitatea vieœii

2011 2010
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Schimbåri de comportament al beneficiarilor sprijiniœi în proiect

Au raportat schimbåri
semnificative

S-au schimbat
în mod vizibil

Au realizat 
schimbåri

Au conætientizat
nevoia de schimbare

Au fost pasivi

0% 25% 50% 75% 100%

1%

1%

13%

2%

45%

10%

5%

27%

79%

16%

2011 2010

Aceastå tendinœå de asumare a unor schimbåri s-a regåsit atât în ceea ce priveæte comportamentul 
beneficiarilor cât æi în ceea ce priveæte acumularea de cunoætinœe sau abilitåœi. 

 

Schimbåri privind abilitåœile æi cunoætinœele acumulate de beneficiari

Au raportat schimbåri pe termen lung

Utilizeazå pe termen lung cunoætinœele/
abilitåœile

Au dezvoltat cunoætinœe/abilitåœi

Au ales så se implice pentru a învåœa/
dezvolta abilitåœi

Au fost pasivi
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Având în vedere faptul cå aproape 90% din parteneriatele companiei sunt considerate strategice, 
este de aæteptat ca intervenœiile asupra beneficiarilor så determine crearea unor comportamente noi 
sau utilizarea cunoætinœelor pe termen lung. Graficele de mai sus ne aratå cå parteneriatele båncii 
sunt încå tinere, iar intervenœiile asupra beneficiarilor sunt încå în etape incipiente. Dacå ne uitåm la 
evoluœia produså în doi ani, este îndreptåœit så aæteptåm ca o parte din beneficiarii care acum sunt în 
primele etape ale îmbunåtåœiriii comportamentului, cunoætinœelor sau abilitåœilor så ajungå în stadii mai 
avansate de schimbare. Evoluœia va putea fi observatå înså doar dacå partenerii noætri comunitari au 
instrumente proprii de monitorizare a acestor schimbåri la nivelul beneficiarilor.

Æi în cazul proiectelor ce æi-au propus îmbunåtåœirea calitåœii vieœii se pot observa îmbunåtåœiri în 
ceea ce priveæte schimbårile pe termen lung. Dacå în anul precedent majoritatea beneficiarilor doar 
conætientizau oportunitåœile oferite de partenerii comunitari (70%), deja în 2011 pot fi observate 
evoluœii mai de profunzime.

 

Analiza datelor ne-a permis så observåm æi schimbårile raportate de parteneri în urma sprijinului 
oferit de bancå. Comparativ cu anul anterior, în 2011 partenerii comunitari au påstrat în top 
aceleaæi schimbåri, înså prioritar s-au regåsit crearea de vizibilitate æi economisirea resurselor 
proprii. Acest lucru indicå faptul cå în 2010 parteneriatele erau încå în faze iniœiale, când serviciile 
oferite beneficiarilor erau încå în faza de conturare, adaptare sau consolidare. Îndreptarea atenœiei 
organizaœiilor asupra economisirii resurselor æi creæterea vizibilitåœii demonstreazå faptul cå aceste 
parteneriate intrå în etape noi, când serviciile sau abordårile de lucru cu beneficiarii sunt clare. În 
aceste etape încep så capete prioritate nevoile de promovare æi de consolidare a bazei de susœinåtori.

 

Schimbåri privind calitatea vieœii beneficiarilor proiectului

Au beneficiat de schimbåri majore pe termen lung

Au beneficiat de schimbåri minore, 
dar pe termen lung

Au identificat beneficii pe termen scurt

S-au implicat

Au avut acces la schimbare, dar nu au acœionat

2011 2010
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Trecerea la noi etape de dezvoltare a parteneriatelor comunitare a generat æi o creætere a profunzimii 
schimbårilor raportate de acestea. Astfel, prin intermediul proiectelor implementate împreunå cu 
Raiffeisen Bank, partenerii comunitari au putut investi mai multå energie în promovarea organizaœiei, 
atragerea de susœinåtori, îmbunåtåœirea relaœiei cu beneficiarii æi în dezvoltarea organizaœionalå. 

 

Schimbåri generate în cadrul organizaœiilor partenere
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4.3.7. Rezultate în companie

Spre deosebire de anul anterior, în 2011 modelul de raportare LBG a adus ca noutate colectarea 
æi interpretarea de date privind modul în care proiectele comunitare influenœeazå compania. Acest 
instrument a permis bancii så afle modul în care relaœioneazå cu una din pårœile co-interesate, æi 
anume angajaœii såi implicaœi în acœiuni de voluntariat. 

Raiffeisen Bank considerå cå angajaœii såi pot influenœa foarte mult cultura organizaœionalå æi pot 
fi o resurså importantå pentru atingerea obiectivelor comunitare pe care banca æi le-a propus. În 
consecinœå relaœia cu aceætia este extrem de complexå æi importantå. 
În anul 2011, numårul angajaœilor Raiffeisen Bank care au desfåæurat activitåœi de voluntariat aproape 
s-a triplat, astfel ei ajungând så reprezinte 4% din totalul angajaœilor båncii. Totodatå, aceætia au 
dedicat în medie 1 zi din timpul de lucru programelor comunitare. Mai mult, valoarea timpului asociat 
activitåœilor de voluntariat ale angajaœilor Raiffeisen Bank a crescut de aproape 4 ori faœå de anul 
precedent.

Activitåœi de voluntariat

 2010 2011

Numår total voluntari   86 227
Numar total de ore de voluntariat (în timpul orelor de lucru) (ore) 628 1.844
Valoarea totalå a timpului asociat activitåœilor de voluntariat (RON) 6.724 22.193

Modul în care angajaœii au perceput implicarea lor în activitåœi de voluntariat æi modul în care ei pot 
ajuta beneficiarii programelor comunitare, dar æi relaœia cu banca æi schimbårile la nivel personal au 
fost evaluate prin intermediul unui chestionar. Rezultatele relevå faptul cå, prin activitåœi de voluntariat, 
angajaœii au simœit schimbåri mai degrabå de ordin personal, decât în ceea ce priveæte relaœia lor cu 
compania. Acest lucru aratå faptul cå motivaœiile care îi determinå så se implice œin mai degrabå de 
sentimentul de împlinire personalå sau de dorinœa de a-i ajuta pe cei din jur æi doar pe plan secundar 
apar motivaœii ce œin de locul de muncå (dezvoltare profesionalå, relaœia cu colegii, îmbunåtåœirea 
performanœei la locul de muncå, acumulare de experienœå).
 

Tipuri de schimbåri raportate de voluntari

A schimbat pozitiv atitudinea/
comportamentul

A îmbunåtåœit eficienœa personalå 
(ex.: sunt mai încrezåtori în calitåœile lor)

A îmbunåtåœit abilitåœi legate de
munca lor
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32%

30%

18%
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Aceastå ipotezå este susœinutå æi de råspunsurile oferite de voluntarii Raiffeisen Bank care au completat 
întrebårile mai detaliate ce œin de dezvoltarea personalå æi profesionalå ca urmare a implicårii lor în 
activitåœile de voluntariat. Peste 90% din respondenœi au spus cå sunt de acord cu faptul cå activitåœile 
de voluntariat le-au influenœat modul în care våd nevoile oamenilor din jur æi  cå activitåœile de acest 
tip le-au insuflat un sentiment de împlinire. 88% din respondenœi au declarat cå în urma implicårii lor 
au câætigat încredere în forœele proprii. Pentru toate aceste întrebåri, procentul celor care nu au simœit 
neapårat cå au câætigat ceva la nivel personal a fost între 7 æi 11%. 

 

 

În ceea ce priveæte beneficiile ce œin de raportarea angajaœilor faœå de bancå, majoritatea respondenœilor 
au declarat cå au simœit îmbunåtåœiri: fie cå sunt mândri cå lucreazå în bancå datoritå faptului cå s-au 
implicat în activitåœi comunitare, cå se simt mai loiali faœå de bancå sau cå simt satisfacœie la locul de 
muncå. 
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Voluntarii båncii au raportat ca beneficiu personal...

...atenœie la nevoi comunitare/
sociale mai largi

...empatie faœå de oameni æi atenœie
la nevoile lor

...stare de bine/fericire

...încrederea în forœele proprii  
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Aceastå diversitate a råspunsurilor ce œin de relaœia dintre voluntariat æi performanœa la locul de muncå 
poate fi observatå æi în urma råspunsurilor oferite la întrebårile mai detaliate. Aceste råspunsuri ne 
aratå cå prin proiectele derulate împreunå cu partenerii comunitari, banca poate explora modalitåœi 
nu doar de atingere a obiectivelor de implicare comunitarå, ci æi de dezvoltare profesionalå a 
angajaœilor care se implicå în activitåœi de voluntariat. 

Voluntarii Raiffeisen Bank au simœit...

Luând în considerare eficienœa personalå, voluntarii Raiffeisen Bank au raportat schimbåri în ceea ce priveæte...

... loialitate faœå de companie

... mândrie legat de companie/
locul de muncå

...satisfacœie la locul de muncå
(împlinire profesionalå)

... abilitatea de rezolvare a 
problemelor

... abilitatea de negociere/
persuasiune

... abilitatea de comunicare

... abilitatea de lucru în echipå

... adaptabilitatea
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5. Concluzii

1) Investiœii în comunitate ale companiilor.
2) În 2010, resursele financiare, de timp æi în naturå investite de Raiffeisen Bank au avut o valoare medie de 
18 RON/1 beneficiar. Valoarea mai micã din 2011 se justificã prin faptul în acest an am avut o creætere cu 40% 
a numãrului de beneficiari, în timp ce suma totalã a contribuœiilor investite în comunitate a crescut cu 19%. Cum 
majoritatea beneficiarilor provin din parteneriatele strategice, aceleaæi ca æi în anii anteriori, rezultã cã resursele 
investite de bancã au avut un impact asupra unui numãr mai mare de beneficiari. 

În 2011 valoarea totalå a investiœiilor în comunitate a Raiffeisen Bank împreunå cu angajaœii, clienœii 
æi partenerii såi reprezintå 0,4% din cifra de afaceri æi 1,57% din profitul brut. 

Aceste date aratå faptul cå în 2011 Raiffeisen Bank s-a apropiat de procentele medii de investiœii în 
cauze comunitare din œårile cu tradiœie de implicare în comunitate æi, în unele cazuri, le-a depåæit. Iatå 
câteva procente raportate de alte œåri în 2011 pe model LBG: 

l Marea Britanie - contribuœiile în proiecte comunitare reprezintå 1,2% din profitul brut (anul 2011), 
0,19% din cifra de afaceri æi o contribuœie medie în CCI1) per angajat de £ 471.

l Australia æi Noua Zeelandå – contribuœiile în proiecte comunitare reprezintå 0,60% din profitul 
brut æi 0,08% din cifra de afaceri æi o contribuœie medie în CCI per angajat de $ 392.

Eficienœa Raiffeisen Bank în cifre

Pentru 1 beneficiar deservit în 2011, Raiffeisen Bank a investit resurse 
financiare, de timp æi în naturå în valoare medie de 15 RON2).

Fiecare 1 RON investit de Raiffeisen Bank în programe comunitare a 
generat alœi 0,25 RON prin iniœiative de atragere de fonduri organizate 
de partenerii comunitari.

În 2011 Raiffeisen Bank a avut o contribuœie medie de 1.033 RON/244 
EUR pentru fiecare angajat al såu.
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Index de conœinut GRI - G3.1, Nivel C*
Anexa1

RAPORTARE STANDARD PARTEA I: Raportarea Profilului Organiza]iei
  

1. Strategie æi analizå
  
Raportare Profil Descriere Raportat Paginå 
 
1.1 Declaraœie din partea celui mai senior factor decizional al organizaœiei 
 referitoare la sustenabilitatea organizaœiei si a obiectivelor sale Parœial 4 
 

2. Profil organizaœional
  
Raportare Profil Descriere Raportat Paginå 
 
2.1 Numele organizaœiei Integral 9  
2.2 Principalele mårci, produse æi/sau servicii Integral 9  
2.3 Structura operaœionalå a organizaœiei, inclusiv principalele divizii 
 sau subsidiare Integral 9, 10  
2.4 Adresa sediului central al organizaœiei Integral 51  
2.5 Numårul de œåri în care opereazå organizaœia æI numele œårilor cu 
 opreaœiuni majore sau cu relevanœå pentru temele de sustenabilitate 
 cuprinse în raport Integral 9         
2.6 Natura juridicå æi forma de proprietate Integral 9  
2.7 Pieœele deservite (pe regiuni geografice, sectoare æi tipuri de clienœi)  Integral 9, 10  
2.8 Dimensiunea organizaœiei care raporteazå Integral 9    
2.9 Schimbåri semnificative care au avut loc în perioada de raportare, 
 cu privire la dimensiune, structurå sau acœionariat Integral 9, 10  
2.10 Premii obœinute în perioada de raportare Integral 28, 31 
  

3. Parametrii Raportului
  
Raportare Profil Descriere Raportat Paginå 
 
3.1 Perioada de raportare pentru informaœiile furnizate Integral 4  
3.2 Data celui mai recent raport (dacå existå) Integral 4  
3.3 Ciclul de raportare Integral 4  
3.4 Contact pentru întrebåri legate de conœinutul raportului Integral 51  
3.5 Procesul de definire a conœinutului raportului Integral 4, 17, 18 
3.6 Acoperirea raportului (ex. œåri, divizii, subsidiare etc.) Integral 17, 18 
3.7 Limitåri specifice legate de scopul sau acoperirea acestui raport Integral 17, 18 
3.8 Temeiul pentru raportarea pentru subsidiare, divizii, furnizori sau alte 
 entitåœi care pot afecta semnificativ conœinutul raportului de la un ciclu 
 de raportare la altul Neraportat    
3.10 Explicaœii pentru reveniri asupra informaœiilor declarate în rapoarte 
 anterioare Nu se aplicå    
3.11 Schimbåri semnificative faœå de raportarea anterioarå, privind scopul, 
 acoperirea sau metodele de måsurare acoperite în raport Nu se aplicå    
3.12 Index de conœinut GRI Integral 43            
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4. Guvernanœå, angajamente æi implicare 
 
Raportare Profil Descriere Raportat Paginå 
 
4.1 Conducerea organizaœiei / Structura de management a organizaœiei  Integral 9, 10       
4.2 Indicaœi dacå persoana care se aflå la conducerea celei mai înalte 
 structuri de guvernanœå este æi director executiv Integral 9, 10       
4.3 Pentru organizaœii care au o structurå unitarå a consiliului de 
 administraœie, declaraœi numårul si genul membrilor celei mai inalte 
 structuri de guvernanœå care sunt independente Integral 9, 10       
4.4 Mecanisme prin care acœionarii æi angajaœii pot furniza recomandåri
 cåtre structurile de conducere Neraportat   
4.14 Lista grupurilor cointeresate care au fost angajate în dialog 
 de cåtre organizaœie Parœial 21, 38, 39 
4.15 Criteriile de identificare æi selecœie a grupurilor cointeresate cu care 
 organizaœia a angajat un dialog Parœial 21, 38, 39 
 
RAPORTARE STANDARD PARTEA III: Indicatori de performanœå  

Economic

Indicator Descriere Raportat Paginå
de performanœå
  
Performanœå economicå
  
EC1COMM Valoarea economicå directå generatå æi distribuitå, inclusiv venituri, 
 costuri operaœionale, compensaœii pentru angajaœi, donaœii sau alte 
 investiœii în comunitate, plåœi cåtre furnizori de capital sau guverne Integral 12  
EC2 Implicaœii financiare æi alte riscuri æi oportunitåœI pentru activitåœile 
 companiei, datorate schimbårilor de climat Nu se aplicå    
EC3 Gradul de acoperire a obligaœiilor planului de beneficii al organizaœiei Neraportat    
EC4 Sprijin financiar semnificativ primit de la guvern Integral 20 
 
Prezenœå pe piaœå 
 
EC5 Procentul salariului mediu al unui angajat nou, în funcœie de gen, 
 comparativ cu salariul minim pe economie Integral 14  
EC6 Politici, proceduri æi procentul de cheltuieli pentru furnizori cu sediul 
 la nivel local Neraportat    
EC7 Proceduri pentru angajarea personaelor de la nivel local æi procentul 
 de personal de management angajat din comunitatea localå Integral 13 
 
Impact economic indirect
  
EC8 Dezvoltarea si impactul investiœiilor în infrastructurå æi servicii oferite 
 în principal pentru beneficiul public Neraportat    
EC9 Descrierea impactului economic indirect semnificativ, inclusiv 
 anvergura impactului Neraportat   
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Mediu
 
Indicator Descriere Raportat Paginå
de performanœå
  
Resurse  

EN1 Materiale utilizate, în funcœie de greutate sau volum Integral 19   
EN2 Procentajul de materiale folosite care sunt materiale de intrare reciclate Integral 19 
 
Energie
  
EN3 Consum direct de energii din surse primare Integral 18  
EN4 Consum indirect de energie din surse primare Integral 18  
EN5 Energie economisitå datoritå îmbunåtåœirii eficienœei Integral 18  
EN6 Iniœiative pentru furnizarea de produse æi servici eficiente din punct 
 de vedere energetic æi bazate pe energii regenerabile Integral 18, 19 
EN7 Iniœiative de a reduce consumul indirect de energie æi rezultatele obœinute  Integral 18, 19 
 
Apå
  
EN8 Cantitatea de apå consumatå, în funcœie de surså Integral 19  
EN9 Surse de apå afectate semnificativ de consumul de apå Nu se aplicå    
EN10 Procentul æi volumul total de apå reciclatå æi refolositå Neraportat   
 
Biodiversitate 
 
EN11 Locul æi dimensiunea terenurilor aflate în proprietate sau închiriate 
 sau administrate din zonele protejate sau cu biodiversitate crescutå Nu se aplicå    
EN12 Descierea impactului semnificativ al produselor æi serviciilor asupra 
 biodiversitåœii sau a ariilor protejate Nu se aplicå    
EN13 Habitate protejate sau reamenajate Nu se aplicå    
EN14 Strategii, acœiuni curente sau planuri viitoare pentru administrarea 
 impactului asupra biodiversitåœii Nu se aplicå    
EN15 Numårul speciilor protejate care au habitatul în zone afectate de
 activitatea organizaœiei Nu se aplicå   

Emisii, ape menajere, deæeuri 
  
EN16COMM Totalul emisiilor de gaze cu efect de serå directe æi indirecte 
 în funcœie de cantitate Neraportat    
EN17 Alte emisii indirecte relevante de gaze cu efect de serå Neraportat    
EN18 Iniœiative de a reduce emisiile de gaze cu efect de serå æi 
 rezultatele obœinute Integral 18, 19 
EN19 Emisii de substanœe cu efect asupra stratului de ozon, în funcœie de greutate Neraportat    
EN20 NOx, SOx æi alte emisii, dupå tip æi volum Neraportat    
EN21 Canitatea totalå de apå deversatå, dupå calitate æi destinaœie Neraportat    
EN22COMM Greutatea totalå a deæeurilor dupå tip æi metoda de eliminare Neraportat    
EN23 Numår total æi volum al deversårilor semnificative Nu se aplicå    
EN24 Greutatea deæeurilor transportate, importate, exportate sau tratate, 
 considerate periculoase conform Anexelor I, II, III æi VIII ale Convenœiei 
 Basel æi procentul de deæeuri expediate la nivel internaœional Nu se aplicå    
EN25 Identitatea, dimensiunea, biodiversitatea apelor afectate de evacuarea 
 apei folosite de organizaœie Nu se aplicå  
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Produse æi servicii 
 
EN26 Iniœiative de a contracara impactul de mediu al produselor æi serviciilor 
 æi nivelul de contracarare Neraportat    
EN27 Procentul de produse vândute æi ambalajele care au fost cerute
 înapoi Nu se aplicå   
 
Conformitate 
 
EN28 Valoarea monetarå a amenzilor semnificative æi numårul total al 
 sancœiunilor nonmonetare pentru nerespectarea legislaœiei de mediu Integral 20 
 
Transport 
 
EN29 Impact de mediu semnificativ pentru transportul produselor sau altor 
 materiale necesare activitåœii organizaœiei, inclusiv transportul angajaœilor  Neraportat   
 
General 
 
EN30 Totalul cheltuielilor æi investiœiilor de mediu, în funcœie de tip  Neraportat   
 

Social: practici de resurse umane 
  
Indicator Descriere Raportat Paginå
de performanœå
   
Angajaœi
  
LA1 Totalul forœei de muncå în functie de tipul de muncå, contractul de 
 angajare æi regiune, împårœite în funcœie de gen Integral 13  
LA2 Numårul total al angajaœilor æi al noilor angajaœi, în funcœie de vârstå, 
 gen æi regiune Integral 13  
LA3 Beneficii oferite angajaœilor full time, care nu sunt acordate æi 
 angajaœilor part time, în funcœie de locaœiile importante de operare Integral 14  
LA15 Întoarcerea la serviciu æi påstrarea jobului dupå concediul 
 maternal/paternal, în funcœie de gen Neraportat   
 
Relaœii de muncå sau de management 
  
LA4 Procentul angajaœilor acoperiœi de negocieri colective Integral 14  
LA5 Minime înætiinœåri privind schimbåri operaœionale semnificative, 
 inclusiv dacå acest lucru este specificat în contracte colective Integral 14 
 
Sånåtate æi siguranœå la locul de muncå 
  
LA6 Procentul forœei de muncå totalå reprezentatå în comitete de siguranœå 
 æi protecœie la locul de muncå cu participare managerialå Neraportat    
LA7 Rata de rånire, boli la locul de muncå, zile pierdute æi absenteism, 
 precum æi numårul de calamitåœi produse la locul de muncå, în funcœie 
 de regiune æi de gen Integral 15    
LA8 Programe de educaœie, instruire, consultanœå, prevenire æi control al 
 riscului la locul de muncå pentru angajaœi, familiile lor sau membri
 ai comunitåœii Nu se aplicå    
LA9 Subiecte de sånåtate æi siguranœå, acoperite în contracte formale 
 cu sindicate muncitoreæti Integral 15
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Instruire æi educaœie  

LA10 Numår mediu de ore de instruire pe an pentru angajat, dupå sex æi dupå 
 categoria acestuia Integral 14  
LA11 Programe pentru managementul abilitåœilor æi învåœare continuå, 
 care susœin constanœa angajårii æi îi asistå pe angajaœi în gestionarea 
 pensionårilor Integral 14, 15 
LA12 Procentul de angajaœi care sunt evaluaœi pentru performanœå æi
 dezvoltarea carierei, în funcœie de sex Integral 14 
 
Diversitate æi egalitate de æanse
  
LA13 Componenœa organelor de conducere æi defalcarea salariaœilor pe 
 categorii de salariaœi, în funcœie de sex, grupa de vârstå, apartenenœa 
 la grup minoritar æi alœi indicatori de diversitate Integral 12 
 
Remunerare egalå între femei æi bårbaœi
  
LA14 Raportul dintre salariul femeilor æi cel al bårbaœilor, în funcœie de
 categoria de angajaœi æi în funcœie de locaœiile importante de operare Neraportat   
 

Social: Drepturile Omului
  
Indicator Descriere Raportat Paginå
de performanœå
 
Diversitate æi egalitate de æanse
  
HR1COMM Procentul æi numårul total de acorduri de investiœii semnificative 
 æi contracte care includ clauze referitoare la drepturile omului sau care 
 au fost supuse analizei privind drepturile omului Neraportat    
HR2 Procentul de furnizori, contractori semnificativi æi alti parteneri de 
 afaceri care au fost supuæi analizei privind drepturile omului 
 æi acœiunile întreprinse Neraportat    
HR3 Totalul de ore de instruire a angajaœilor cu privire la politicile æi 
 procedurile legate de aspecte ale drepturilor omului care sunt relevante 
 pentru operaœiuni, inclusiv procentul de angajaœi instruiœi Integral 20 
 
Non discriminare 
 
HR4 Numårul total de incidente de discriminare æi acœiunile corective 
 întreprinse Integral 20 
 
Libertate de asociere æi negociere colectivå
  
HR5 Dreptul de exercitare a libertåœii de asociere æi negociere colectivå, 
 riscul încålcårii acestora æi måsuri pentru protejarea lor Neraportat   
 
Exploatarea minorilor
  
HR6 Operaœiuni æi furnizori importanti identificati ca având risc semnificativ 
 de incidente de exploatare a minorilor æi måsurile luate pentru a 
 contribui la eliminarea acestora Integral 20
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Muncå forœatå 
 
HR7 Operaœiuni æi furnizori importanœi identificaœi ca având risc semnificativ 
 de incidente de muncå forœatå sau obligatorie, æi måsuri care så contribuie 
 la eliminarea tuturor formelor de muncå forœatå sau obligatorie Nu se aplicå   
 
Practici de securitate
  
HR8 Procentul de personal de securitate instruit în politicile organizaœiei sau 
 proceduri legate de aspecte ale drepturilor omului care sunt relevante 
 pentru operaœiuni Integral 20 
 
Drepturile persoanelor indigene
  
HR9 Numårul total de incidente de încålcåri ale drepturilor popoarelor 
 indigene æi acœiunile întreprinse Nu se aplicå   

Social: Comunitate
  
Indicator Descriere Raportat Paginå
de performanœå
   
Comunitåœi Locale 
 
SO1 Procent din operaœiuni în care sunt implicate comunitåœile locale, 
 evaluari de impact æi programe de dezvoltare Neraportat    
SO9 Operaœiuni cu impacte negative reale sau potenœiale asupra 
 comunitåœilor locale Neraportat    
SO10 Måsuri de prevenire æi soluœionare luate în legåturå cu operaœiunile 
 cu impact negativ potenœial sau real asupra comunitåœilor Neraportat   
 
Corupœie 
 
SO2 Procentul æi numårul total de unitåœi de afaceri analizate pentru riscurile 
 legate de corupœie Integral 20  
SO3 Procentul de angajaœi instruiœi dupå procedurile æi politicile 
 anticorupœie în organizaœie  Integral 20  
SO4 Acœiunile întreprinse ca råspuns la incidente de corupœie Integral 20 
 
Politici publice 
 
SO5 Poziœii de politici publice æi participarea la dezvoltarea de politici 
 publice æi lobby  Integral 21, 22 
SO6 Valoarea totalå a contribuœiilor financiare æi în naturå cåtre partidele 
 politice, politicieni æi instituœiile publice Integral 20 
 
Comportament anti-concurenœial
  
SO7 Numårul total de acœiuni juridice pentru un comportament 
 anti-concurenœial, anti-trust, æi practicile de monopol æi rezultatele lor Integral 20
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Conformitate 
 
SO8 Valoarea monetarå a amenzilor importante æi numårul total de sancœiuni 
 non-monetare pentru nonconcordanœå cu legile æi reglementårile Integral 20 
 

Social: Responsabilitate legatå de produse
  
Indicator Descriere Raportat Paginå
de performanœå
   
Siguranœa æi sånåtatea consumatorilor
  
PR1 Etapele ciclului de viaœå în care impactul produselor æI serviciilor 
 asupra sånåtåœii æi siguranœei este evaluat pentru îmbunåtåœire, 
 æi procentul semnificativ de produse æi servicii supuse la astfel de
 proceduri Nu se aplicå    
PR2 Numårul total de incidente de ne-conformitate cu reglementårile 
 æi codurile voluntare cu privire la impactul asupra sånåtåœii æi siguranœei 
 al produselor æi serviciilor pe parcursul ciclului lor de viaœå, în funcœie 
 de tipul de rezultate Integral 20 
 
Etichetarea produselor æi serviciilor
  
PR3 Tipul de informaœii despre produse æi servicii impuse de proceduri 
 æi procentul de produse æi servicii semnificative care fac obiectul 
 acestor cerinœe Neraportat    
PR4 Numårul total de incidente de ne-conformitate cu reglementårile 
 æi codurile voluntare cu privire la produse æi servicii de informare 
 æi etichetare, în funcœie de tipul de rezultate Integral 20  
PR5 Practici referitoare la satisfacerea clientului, inclusiv rezultatele 
 cercetårilor care måsoarå gradul de satisfacœie al clienœilor Integral 21  
FS16 Iniœiative de îmbunåtåœire a cunoætinœelor în domeniul financiar 
 în funcœie de tipul de beneficiar Integral 29, 30 
 
Comunicare de marketing 
  
PR6 Programe pentru aderarea la legi, standarde æi coduri voluntare 
 referitoare la comunicare în marketing, inclusiv publicitate, promovare 
 æi sponsorizare Neraportat    
PR7 Numårul total de incidente de ne-conformitate cu reglementårile 
 æi codurile voluntare, cu privire la comunicarea de marketing, inclusiv 
 publicitatea, promovarea æi sponsorizarea în funcœie de tipul de rezultate Integral 20         
 
Conformitate 
 
PR8 Numårul total de reclamaœii întemeiate cu privire la încålcarea 
 drepturilor clientului cu privire la caracterul confidenœial al informaœiilor 
 sau pierderilor de date despre clienœi Integral 20        
PR9 Valoarea monetarå a amenzilor importante pentru ne-conformitate 
 cu legile æi reglementårile privind furnizarea æi utilizarea produselor 
 æi serviciilor Integral 20 

* Conform standardelor de evaluare pentru nivelul C, organizatia trebuie sa raporteze cel putin 1 indicator pentru fiecare 
parametru de raportare (economic, mediu social etc)
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Anexa 2

Parteneri

Ambasada Austriei, Forumul Cultural 
  Austriac
Asociaœia  „Compania de teatru 
 Passe-Partout D.P.”
Asociaœia  Românå a Iubitorilor Valsului 
 „Johann Strauss”
Asociaœia  Culturalå ACT
Asociaœia  Ivan Patzaichin, Mila 23
Asociaœia  Liga Studenœilor Români 
 din Stråinåtate
Asociaœia  Ovidiu Rom
Asociaœia  pentru Protecœia Consumatorilor
Asociaœia  ProVita
Asociaœia  Rokolectiv
Asociaœia  SoNoRo
Bucharest Running Club
Club Sportiv Sport Promotion
Fundaœia Arhitext Design
Fundaœia „Compania de Teatru D’Aya”
Fundaœia Democraœie prin Culturå
Fundaœia Hospice - Casa Speranœei
Fundaœia Light into Europe
Fundaœia Luminå în Suflet
Fundaœia Principesa Margareta a României
Fundaœia Renaæterea pentru Educaœie, 
Sånåtate æi Culturå
Green Revolution
Junior Achievement România
Mai Mult Verde
Organizaœia Studenœilor din Universitatea 
 de Vest Timiæoara - OSUT
Politehnica Timiæoara
UnitedWay România

Parteneri program Raiffeisen Comunitåœi

Asociaœia Comunitatea Surorilor Franciscane 
„Sub ocrotirea sfintei familii din Mallersdorf”
Asociaœia  Creætinå de Caritate 
 æi Ajutor Ovidenia Bacåu 2005
Asociaœia “Deschide-œi sufletul”
Asociaœia “Humains Profiles”
Asociaœia al 6-lea jucåtor
Asociaœia Colors
Asociaœia EMMA
Asociaœia Internaœionalå a Studenœilor 
 în Economie æi Management Sibiu
Asociaœia Învingem Autismul
Asociaœia Motivaœi pentru reuæitå
Centrul Român pentru Jurnalism 
 de Investigaœie
Fundaœia Danis pentru Dezvoltare 
 Managerialå
Fundaœia Episcop Melchisedec - filiala Bacåu
Fundaœia Estuar
Societatea Naœionalå de Cruce Roæie 
 din România - filiala Sectorului 1
Spitalul Clinic de Recuperare Iaæi
Spitalul Oråæenesc Sfântul Dimitrie, 
 Târgu Neamœ
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Anexa 3 - Contacte

Raiffeisen Bank

Administra]ia Central`
Piaœa Charles de Gaulle nr. 15 
Cod 011857, sector 1, Bucureæti
Tel.:  +4 021 306 10 00
Fax:  +4 021 230 07 00
E-mail: centrala@raiffeisen.ro
http://www.raiffeisen.ro

Direc]ia Comunicare [i Rela]ii Publice
Direcœia Comunicare æi Relaœii Publice
Bogdana Diaconu
Raiffeisen Bank S.A.
Piaœa Charles de Gaulle nr.15, et.5
Sector 1, Bucureæti
Tel.:  +4 021 306.16.43
E-mail: bogdana.diaconu@raiffeisen.ro
www.raiffeisen.ro

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


