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    1. Analiza activitatii bancii 
 
1.1. a) Descrierea activitatii de baza a bancii 
 
Scopul Bancii este acela de a se angaja in activitati din domeniul tranzactiilor financiar- bancare si in 
orice fel de activitati legate de aceasta, potrivit legislatiei romane in vigoare, in limitele autorizatiei de 
functionare acordata Bancii de Banca Nationala a Romaniei. 
Principalul domeniu de activitate al Bancii il constituie activitatea de intermediere monetara (CAEN 
641). 
Obiectul principal de activitate il reprezinta alte activitati de intermedieri monetare (CAEN 6419). 
Obiectul de activitate al Raiffeisen Bank S.A. include activitati de intermediere monetara, activitati care 
se circumscriu domeniului financiar precum si operatiuni nefinanciare in mandat sau de comision. 
 
b) Precizarea datei de infiintare a bancii 
 
Raiffeisen Bank S.A. este rezultatul fuziunii dintre Banca Agricola – Raiffeisen S.A. si Raiffeisenbank 
(Romania) S.A. Fuziunea s-a realizat prin absorbtia celei de-a doua entitati de catre prima si a fost 
aprobata prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 18 mai 2002, 
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului pe data de 28 iunie 2002. 
 
c) Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a bancii, ale filialelor sale sau ale 
societatilor controlate in timpul exercitiului financiar 

 
Nu este cazul. 
 
d) Descrierea achizitiilor si/sau instrainarilor de active; 
 
In martie 2017 Banca a obtinut controlul asupra Raiffeisen Leasing IFN S.A si asupra ICS Raiffeisen 
Leasing S.R.L. prin achizitia participatiei aditionale in procent de 49,99% in Raiffeisen Leasing IFN 
S.A. Suma platita in cadrul contractului a fost de 9.378 mii EURO (42.724 mii RON)  
 
e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activitatii societatii. 
 
A se vedea Anexa 1 - Situatii Financiare Consolidate si Individuale 2017 si Anexa 2 Raportul 
Directoratului 2017. 
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1.1.1. Elemente de evaluare generala 
 
RON MN 2017 
Profit Net 491  
Cifra de afaceri 2.603  
Costuri 1,258  
Cota de piata in functie de active:     8,42% 
Indicator de lichiditate conform normelor BNR 1,05 -14,16  
Solvabilitate (CAR)* 15.92% 
CET1* 13.5% 
Total Active  36.085  
ROE 15,76% 

*inainte de incorporarea profitului 
 
1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al bancii 
Descrierea principalelor produse realizate si/sau servicii prestate cu precizarea: 
 
a) principalelor piete de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu si metodele de distributie: 
 
Raiffeisen Bank deserveste aproximativ 2 milioane de clienti persoane fizice, aprox. 100 mii de IMM-
uri si 5.600 de clienti corporatii. La finalul anului 2017, reteaua de distributie a Raiffeisen Bank 
numara 451 de unitati, peste 1.000 de ATM-uri, 19.000 aparate EPOS si 189 de masini 
multifunctionale (MFM). 
 

b) ponderea fiecarei categorii de produse sau servicii in veniturile operationale ale bancii pentru ultimii 
trei ani: 

  12/2016 12/2017 
Credite si avansuri acordate clientilor 44% 48% 
Depozite de la clienti 19% 17% 
Tranzactii 22% 23% 
Investitii si tranzactionare 8% 3% 
Altele 7% 9% 

 
Creditele si avansurile acordate clientilor cuprind: venituri din dobanzi si comisioane aferente 
creditelor acordate clientilor (Overdraft, Carduri de credit, Credite pentru locuinte, Credite pentru 
investitii) 
 
Categoria Depozite de la clienti cuprinde venituri si cheltuieli cu dobanzile si comisioanele aferente 
depozitelor la termen si negociate de la clienti, conturilor de economii si conturilor curente. 
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Categoria Tranzactii cuprinde venituri si cheltuieli cu comisioanele din plati, schimb valutar, tranzctii 
cash si electronic banking. 
 
In categoaria Altele sunt cuprinse venituri si cheltuieli cu comisioanele din asigurari, fonduri mutuale 
de investitii, leasing, Raiffeisen banca pentru locuinte etc. 
 
 
c) produselor noi avute in vedere pentru care se va afecta un volum substantial de active in viitorul 
exercitiu financiar precum si stadiul de dezvoltare al acestor produse. 
 
Calitatea serviciilor bancare de baza reprezinta fundamentul unei relatii bune si de lunga durata cu 
clientii. In acest sens, Raiffeisen Bank s-a implicat in mod continuu in activitati care aduc valoare si 
sporesc competitivitatea. 
 
Parteneriatul de success cu Fondul European de Investitii (FEI) a continuat in 2017 prin lansarea a 
doua noi programe, menite sa faciliteze accesul la finantare pentru intreprinderile mici si mijlocii in 
conditii avantajoase. Cele doua programe mentionate sunt: “Programul UE pentru competitivitatea 
IMM-urilor” (COSME), denominat in lei, in valoare de 180 milioane euro si “Programul UE pentru 
dezvoltarea si consolidarea activitatii IMM-urilor” (SMEi), denominat atat in lei, cat si in euro, in 
valoare de 340 milioane de euro. 
 
Ambele programe implica o garantie de portofoliu acordata de FEI in favoarea bancii (50% pentru 
Cosme si 60% pentru SMEi).  
Cele doua programe au menirea sa sprijine competitivitatea IMM-urilor in Romania oferind acces la 
finantare in conditii avantajoase (cerinta redusa de garantii si costuri substantial reduse).  
 
Totodata, Raiffeisen Bank si-a canalizat atentia in 2017 pe oferirea unor servicii de tip self-service mai 
peroformate. Anul trecut banca a imbunatatit flota de masini multifunctionale cu aproape 50 de 
aparate noi, permitand mai multor clienti sa faca depuneri in lei, schimburi valutare sau plata 
facturilor.  
 
O alta realizare o reprezinta faptul ca procesul de aprobare a creditelor de nevoi personale este 100% 
online. Transformarea digitala va ramane un obiectiv de prim rang si in perioada urmatoare. 
 
 
1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala (surse indigene. surse import) 
Nu este cazul. 
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1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare 
 
a) Descrierea evolutiei vanzarilor secvential pe piata interna si/sau externa si a perspectivelor 
vanzarilor pe termen mediu si lung 
 
Activitatea de creditare a evidentiat semne mai concludente de imbunatatire in 2017. Soldul creditelor 
acordate de catre banci sectorului privat (populatie si companii) s-a majorat cu 5,4% in 2017, in timp 
ce in 2016 acesta crescuse cu 1,2%. De asemenea, pentru prima data dupa 2009, toate cele trei 
componente majoreau inregistrat in 2017 dinamici pozitive in termeni de sold:credite acordate 
companiilor (+3%), credite ipotecare (+13%) si credite acordate populatiei pentru consum si alte 
scopuri (+2%) –. 
 
Raiffeisen Bank a continuat sa puna in practica strategia de crestere si a marit dimensiunea afacerii si 
in 2017. Ritmul de creditare a accelerat printr-o concentrare sporita pe fiecare din segmentele majore 
de clienti. Astfel, banca a reusit sa atinga o crestere de aproape 10% in stocul creditelor pentru fiecare 
dintre ele (Persoane fizice, IMM-uri si Corporatii). Singura scadere a fost inregistrata pe segmentul 
clienti institutii financiare non-bancare si s-a datorat scadentei unor linii pe termen scurt, acorduri de 
tip REPO.. 
 
2017 a adus o performanta excelenta pentru productia de credite a bancii, facilitatile nou aprobate 
fiind de 13,6 miliarde RON, in crestere cu 19% comparativ cu 2016. Aproape 60% dintre acestea au 
mers catre antreprenorii locali si companii mari, in crestere cu 21% fata de anul anterior. In acelasi 
timp, creditele pentru nevoi personale si cele pentru locuinte acordate persoanelor fizice in 2017 au 
crescut semnificativ, cu 15% si au ajuns la 4,7 miliarde RON. 
Evolutia productiei de credite ipotecare, care s-a dublat comparativ cu 2016, este pusa pe fondul 
cresterii pietei imobiliare si a unui mediu legislativ mai stabil. 
 
Depozitele clientilor arata inca o data un ritm sustinut de crestere, +13%, in principal datorita cresterii 
conturilor curente retail (+25%). Factorii decisivi in aceasta privinta sunt reprezentanti de cresterea cu 
aproximativ 15% a salariului mediu in economie, precum si de concentrarea bancii asupra clientilor 
care detin cont de salariu si beneficiaza de o oferta avantajoasa de pachete de cont curent, avand 
costuri reduse si cu o gama larga de servicii incluse. 
 
Banca este bine pozitionata sa creasca mai rapid decat piata, avand in vedere eforturile depuse pentru 
eficientizarea si simplificarea activitatii, o abordare orientata catre client, o franciza puternica si surse 
de finantare diversificate. Partea de depozite este previzionata in crestere, in special pentru clientii 
persoane fizice, principalii factori fiind trendul pozitiv in economie si un venit disponibil in crestere. 
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b) Descrierea situatiei concurentiale in domeniul de activitate al bancii, a ponderii pe piata a 
produselor sau serviciilor bancii si a principalilor competitori 
 
Raiffeisen Bank a continuat sa isi consolideze pozitia in sistemul bancar romanesc. La sfarsitul anului 
2017 banca detinea o cota de piata de 9.35% in functie de volumul de credite (fata de 9.31%* la 
sfarsitul lui 2016), in contextul in care consumul privat s-a majorat anul trecut. 
Cota de piata pe depozite a inregistrat de asemenea o evolutie pozitiva, ajungand la 11.68% in 
decembrie 2017 fata de 10.87%* cu un an inainte.  
 
(Sursa: calcule interne bazate pe date publicate de BNR). 
*cota de piata aferenta anului 2016 s-a modificat in urma aplicarii unei noi metodologii de calcul. In paragraful 
anterior s-a folosit aceeasi metodologie de calcul pentru anii 2016 si 2017 asigurand comparabilitatea datelor.  
 
c) Descrierea oricarei dependente semnificative a bancii fata de un singur client sau fata de un grup 
de clienti a carui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societatii 
 
Banca respecta cerintele si limitarile impuse de Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului European 
si al Consiliului privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si societatile de investitii in ceea 
ce priveste expunerile mari. Nicio expunere mare nu este peste limita maxima de 25% din fondurile 
proprii. 
 
1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul bancii 
 
a) Precizarea numarului si a nivelului de pregatire a angajatilor bancii precum si a gradului de 
sindicalizare a fortei de munca 
 
Raiffeisen Bank S.A. avea la sfarsitul anului 2017 un numar de 5.835 angajati, dintre care 85% aveau 
studii superioare finalizate. Din totalul angajatilor, 51% sunt membrii de sindicat. 
In ceea ce priveste distributia pe sexe, la finalul anului 2017, 75% din anagajati sunt femei, iar media 
de varsta este de 37 ani. 
 
b) Descrierea raporturilor dintre manager si angajati precum si a oricaror elemente conflictuale ce 
caracterizeaza aceste raporturi. 
 
Raporturile dintre manageri si angajati sunt raporturi normale de munca, neexistand elemente 
conflictuale. 
Prin programele de instruire pe care le ofera angajatilor, Raiffeisen Bank isi propune sa contribuie 
direct la dezvoltarea profesionala si personala a acestora si la mentinerea echilibrului dintre viata 
profesionala si cea personala. 

 
In 2017 au fost continuate sau initiate mai multe programe derivate din strategia organizatiei si aliniate 
culturii organizationale, care au avut drept scop consolidarea competentelor functionale si de 
leadership ale angajatilor, precum si cresterea implicarii acestora. Programele s-au adresat atat 
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angajatilor din segmentele de business, cat si celor din zonele de suport, astfel incat cresterea 
competentelor profesionale sa se faca echilibrat, la nivelul intregii echipe Raiffeisen Bank. 

 
Prin programul de well-being RStyle, Raiffeisen Bank dovedeste ca a constientizat influentele pe care 
le are asupra angajatilor sai un mediu profesional competitiv, sub presiune permanenta, si tine cont 
de toate lucrurile importante din viata angajatilor: sanatate, dezvoltare personala, pasiuni si 
preocupari pentru timpul liber, ingrijirea si educatia copiilor etc. RStyle ofera angajatilor solutii la 
indemana si profesioniste, care contribuie la imbunătatirea starii acestora de sanatate, la 
autocunoastere si dezvoltare personala si la imbunătatirea relatiilor profesionale, cu impact in viata 
de zi cu zi. 

 

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului 
inconjurator 
 
Descrierea sintetica a impactului activitatilor de baza ale emitentului asupra mediului inconjurator 
precum si a oricaror litigii existente sau preconizate cu privire la incalcarea legislatiei privind protectia 
mediului inconjurator. 
 
Prin amploarea activitatilor desfasurate, sectorul bancar joaca un rol esential in dezvoltarea 
economica a Romaniei. Reducerea resurselor materiale presupune un risc atat pentru companii, cat si 
pentru comunitati. Aceasta are o influenta directa asupra performantei companiilor, dar si asupra 
utilizatorilor finali, iar Raiffeisen Bank intelege ca, in calitate de lider in comunitate, trebuie sa fie un 
exemplu in promovarea de practici responsabile in acest domeniu. Banca finanteaza proiecte 
inovatoare si dezvolta initiative interne pentru limitarea utilizarii resurselor materiale astfel incat sa 
faca fata provocarilor prezente si viitoare. Aceasta abordare dubla, prin actiuni interne si externe, 
contribuie la reducerea impactului companiei asupra mediului inconjurator, in timp ce genereaza 
beneficii masurabile. 
 
Una dintre directiile strategice ale Bancii in zona de CSR (Corporate social responsibility) este ecologia 
urbana, contribuind astfel la reconstruirea oraselor pe principiile dezvoltarii durabile. In 2017, Banca 
a continuat sa promoveze necesitatea protectiei mediului inconjurator si a reducerii consumului de 
energie, prin sustinerea programelor anuale de bike-sharing, dezvoltate in parteneriat cu Asociatia 
Green Revolution. Proiectele dezvoltate promoveaza principiile protectiei mediului inconjurator si ale 
unui stil de viata sanatos, sustin reducerea nivelului de poluare cauzata de activitatile umane si educa 
participantii cu privire la diversele efecte negative ale acesteia. Banca sustine, inca din 2010, 
programele care vizeaza incurajarea utilizarii bicicletelor, ca mijloc alternativ de transport. Proiectele 
de ciclism urban promoveaza un stil de viata sanatos, sustinand transportul alternativ si incurajand 
utilizarea metodelor de transport cu zero impact asupra mediului inconjurator. 
 
Performanta Bancii cu privire la protectia mediului inconjurator s-a imbunatatit considerabil in ultimii 
ani si continua sa fie o parte integranta a modelului de afaceri. Impactul direct asupra mediului 
inconjurator, generat de Banca, se rezuma, in principal, la consumul de energie, apa si hartie. Acest 
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raport contine informatii despre consumul de resurse materiale din toate punctele de lucru ale Bancii, 
sediile centrale si agentii, a caror suprafata totala este de 126.310 mp.  
 

· Hartia si deseurile electrice, electronice si electrocasnice (DEEE-uri)  
 

Produsele si serviciile financiare oferite de companie au impact asupra nivelului de resurse materiale 
si, implicit, asupra mediului inconjurator. Fiind un furnizor de servicii financiare, compania utilizeaza 
hartie pentru informarea clientilor - informatii precontractuale, pentru tiparirea contractelor de credit, 
dar si pentru activitatile administrative si pentru cele de promovare. 
 

 

 
Conform datelor interne, Banca a reciclat 98,521 de kg de hartie in 2017. Acest proces a devenit o 
practica standard in cadrul Bancii. 
 
Materiale 
reciclate 

Volum in 
2017 

Hartie (kg) 98.521 
DEEE-uri (kg) 70.294 

 
· Deseurile 
 

Compania inregistreaza anual cantitatea de deseuri periculoase si nepericuloase, produse in 
desfasurarea activitatilor sale. Sistemul intern de management al deseurilor prevede colectarea 
separata a fiecarui tip, in toate punctele de lucru. Toate bucatariile sunt prevazute cu un sistem de 
colectare separata a deseurilor, care consta in pubele pentru hartie, plastic-sticla-metal si gunoi 
menajer. Incepand din 2017, Banca inregistreaza cantitatile de gunoi menajer atat din sediile centrale, 
cat si din agentiile sale, fapt ce a determinat o crestere a cantitatii de gunoi menajer raportata. 
 
Tipuri de deseuri reciclate Volum in 

2017 
Corpuri de iluminat (kg) 1.044 
Baterii (kg) 3.869 
Plastic (kg) 2.533 
Cantitate de gunoi aruncata la groapa de gunoi (kg) 6.477.317 

Tipul de resurse consumate Volum in 
2017 

Hartie(kg)*  
*hartie nereciclata 

294.425 

Materiale tiparite, pentru vanzarea 
produselor si serviciilor financiare (kg) 

12.000 

Cartuse de imprimanta si tonere 
(bucati) 6.400 
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· Energie 
 

Reducerea consumului de energie este una dintre prioritatile Bancii, in special datorita impactului 
asupra mediului inconjurator si asupra costurilor. Banca inregistreaza informatii detaliate cu privire la 
consumul de energie, pentru a putea avea o imagine reala si documentata pe baza careia sa 
stabileasca actiuni. 
 
Consum total de energie  Volum 

2017 
Electricitate si energie pentru racire 
(KWh) 

22.385.000  

Energie pentru incalzire (gaz) (KWh) 14.480.000 
 

· Transport 
 

Banca recomanda si sustine utilizarea mijloacelor alternative de transport. Banca urmeaza ultimele 
tendintele inovatoare in tehnologie si adopta, progresiv, solutii de transport mai prietenoase cu mediul 
inconjurator pentru angajatii sai. 
 
Consum de combustibil  Volum 2017 
Combustibil motorina (litri) 480.444 
Combustibil benzina (litri) 92.270 
Motorina pentru generatoare 
(litri) 

5.396 

 
Distanta totala parcursa cu taxiul, cu masinile din flota companiei si cu masinile personale a fost de 
9.486.829 de kilometri. 
Total numar de masini 521 
Numar de masini pe motorina 458 
Numar de masini electrice/hibride 3 
Numar de masini pe benzina 60 
Distanta parcursa cu taxiul, cu masinile din flota companiei si 
cu masinile personale (km) 

9.486.829 
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Transportul angajatilor/ de bunuri/ in interes de serviciu 2017 

Distanta parcursa de angajati cu masina personala, in interes de 
serviciu (km) 

1.030.224 km 
(approx 82.000 l) 

Distanta parcursa de angajati cu taxiul, in interes de serviciu (km) 723.888 km 
(approx. 58.000 l) 

Cantitatea de bunuri transportata de serviciile de curierat (t) 160 t 

Distanta parcursa de angajati cu masina companiei (km) 7.732.717 

 
· Consumul de apa  
 

Cresterea nivelului de constientizare a angajatilor cu privire la consumul de apa si comunicarea 
politicilor de protectia mediului inconjurator fac parte din planul de masuri concrete de economisire a 
apei la locul de munca. In 2017, cei 5.265 de angajati ai Bancii au reusit sa reduca consumul de apa 
cu 11.475 m3. Banca nu detine infrastructura adecvata pentru reciclarea sau reutilizarea apei, motiv 
pentru care cea mai eficienta masura pe care o poate lua cu privire la acest aspect este reducerea 
consumului. 
 
Apa consumata (m3) Volum in 2017 
Volum total de apa 
consumata 

55.000 

 
· Evaluarea riscurilor din punct de vedere social si de mediu 
 

Raiffeisen Bank a implementat o politica de risc social si de mediu, prin care si-a propus:  
- sa finanteze proiectele care nu prezinta riscuri din punct de vedere social si de mediu si care 

sa fie sustenabile pe termen lung;  
- sa reduca riscul social si de mediu atat pentru organizatie, cat [i pentru partenerii ei (clienti); 

sa se conformeze cu cerintele si standardele nationale si internationale cu privire la riscurile 
sociale si de mediu.  

Aceasta politica vizeaza situatii de ordin social, de mediu [i de munca, acoperind mai multe aspecte 
ce tin de: managementul resurselor umane, politica de achizitii, diferite activit`ti financiare (creditare, 
investitii etc.), cerinte interne de mediu – eficienta resurselor si a energiei, prevenirea poluarii, reciclare 
etc., precum si capacitatea si competenta organizatorica - definirea zonelor responsabile pentru 
implementarea acestei politici. Inainte de structurarea oricarei tranzactii financiare, clientii din 
portofoliu si cei potentiali trec printr-o faz` de analiza. Nivelul de risc este clasificat in trei categorii 
(scazut, mediu si mare), iar evaluarea proiectelor financiare urm`reste, in primul rand: sectorul de 
activitate, scadenta si valoarea creditului, precum si garan]iile propuse. 
 
Litigii sau sanctiuni privind legislatia pentru protectia mediului inconjurator – Nu a existat niciun astfel 
de caz in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2017. 
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1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare. Precizarea cheltuielilor in exercitiul financiar 
precum si a celor ce se anticipeaza in exercitiul financiar urmator pentru activitatea de cercetare 
dezvoltare. 
 
Dezvoltarea de programe informatice pentru necesitati proprii precum si perfectionarea celor existente 
deja constituie principalele activitati de cercetare si dezvoltare desfasurate de catre banca. 
 
 
1.1.8. Evaluarea activitatii bancii privind managementul riscului 
 
Descrierea expunerii bancii fata de riscul de pret, de credit, de lichiditate si de cash flow. 
Descrierea politicilor si a obiectivelor bancii privind managementul riscului. 
 
Cadrul gestionarii riscurilor  
 
Directoratul bancii este responsabil pentru implementarea si monitorizarea cadrului de gestionare a 
riscurilor. Comitetul de Gestionare a Activelor si Pasivelor (ALCO), Comitetul de Credit, Comitetul de 
Administrare a Riscurilor Semnificative si Comitetul de Credite Problematice sunt responsabile pentru 
dezvoltarea si monitorizarea politicilor de gestionare a riscului bancii in ariile specificate de acestea. 
Toate comitetele raporteaza cu regularitate Directoratului. 
 
Cadrul de gestionare a riscurilor este definit in strategia de risc, elaborata si revizuita cu o frecventa  
anuala. Profilul de risc este de asemenea revizuit cu o frecventa anuala si cuprinde evaluarea tuturor 
riscurilor considerate semnificative. 
 
Politicile bancii de gestionare a riscului sunt stabilite pentru a identifica si analiza riscurile la care este 
expusa banca, pentru a stabili limitele adecvate de risc si control si a monitoriza riscurile si respectarea 
limitelor de risc. Politicile si sistemul de gestionare a riscurilor sunt revizuite periodic pentru a reflecta 
schimbarile in conditiile pietei, produselor si serviciilor oferite. Banca isi propune sa dezvolte un mediu 
de control disciplinat si constructiv, in care toti angajatii isi inteleg rolurile si obligatiile, prin intermediul 
cursurilor de instruire, standardelor si procedurilor de conducere implementate. Acest proces de 
gestionare a riscurilor este esential pentru profitabilitatea continua a bancii si fiecare individ din cadrul 
bancii este responsabil pentru expunerile la risc legate de activitatea sa sau de responsabilitatile sale. 
 
Comitetul de Audit al bancii raporteaza Consiliului de Supraveghere si are responsabilitatea de a 
monitoriza respectarea procedurilor de gestiune ale riscului. Comitetul de Audit este asistat in 
indeplinirea functiilor sale de catre departamentul de Audit Intern. 
 
Auditul Intern efectueaza atat revizuiri regulate cat si ad-hoc asupra controalelor si procedurilor de 
gestiune a riscurilor iar rezultatele revizuirilor sunt raportate Comitetului de Audit.  Exercitiile de testare 
in conditiii de criza sunt o practica comuna in banca. Testele de stres sunt fie dezvoltate local, fie sunt 
dezvoltate si efectuate la nivelul Grupului RBI. Banca a pus in aplicare un Manual de testare in conditii 
de criza care stabileste pasii, conceptele, metodologiile si termenele in procesul de testare in conditii 
de criza. Rezultatele testelor sunt evaluate, analizate si raportate catre managementul local. 
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Riscul de Credit  
 
Riscul de credit este riscul ca banca sa suporte pierderea generata de neindeplinirea obligatiilor 
contractuale a clientilor sai sau a contrapartidelor. 
Banca gestioneaza si controleaza riscul de credit prin stabilirea de limite privind dimensiunea riscului 
acceptat atat pentru contrapartidele individuale cat si pentru concentratiile geografice sau industriale, 
precum si prin monitorizarea acestor limite. Banca este expusa la riscul de credit atat prin activitatile 
sale de creditare, de tranzactionare si investitie, cat si prin situatiile in care actioneaza ca intermediar 
in numele clientilor sau a tertelor parti, in situatia in care desfasoara activitati de finantare a 
operatiunilor de leasing financiar sau in calitatea sa de emitent de garantii.  
 
Administrarea riscului de credit se bazeaza pe politicile de risc de creditare aferente, manuale de risc 
de credit si instrumentele si procesele dezvoltate in acest scop. Prin acestea se stabilesc obiectivele, 
restrictiile si recomandarile privind activitatea de creditare. Criteriile restrictive si recomandarile se 
refera la:   
· Criteriul privind gradul de concentrare geografica – sunt stabilite expuneri maxime procentuale 

pentru fiecare arie geografica; 
· Criteriul diversificarii pe sectoare economice – sunt stabilite expuneri maxime procentuale pentru 

fiecare sector de activitate; 
· Criterii de eligibilitate – sunt stabilite criterii de eligibilitate pentru generale, pentru industriile 

restrictionate, pentru companiile „start-up”etc; 
· Criteriul ratingulului (pentru clienti Corporatii si IMM Medii) – sunt stabilite limitele maxime ajustate 

la risc pe clase de rating; 
· Criteriul scadentei – sunt stabilite procente maxime de expunere pe diferite maturitati; 
· Criteriul valutar – sunt stabilite limite privind expunerea maxima in valute; 
· Criteriul colateralului – sunt stabilite procente maxime de credite negarantate; 
· Raportul dintre risc si profit – sunt stabilite valori minime ale acestui raport pentru tranzactiile noi. 
 
Analize mai detaliate ale portofoliului de credite sunt efectuate pe baza rating-urilor clientilor. Rating-
urile se acorda separat pe clase diferite de active folosind modele de rating si de scoring. Probabilitatile 
de nerambursare aferente claselor individuale de rating sunt estimate pentru fiecare clasa de active in 
parte.  
Modelele de rating pentru clasele de active non-retail sunt dezvoltate la nivel de grup Raiffeisen Bank 
International (grup RBI), incorporand 27 de clase de rating pentru clientii coporate si 10 clase de rating 
pentru clientii institutii financiare si suverane. Pentru clasele de active retail au fost dezvoltate 
scorecard-uri locale, bazate pe standardele de grup.  
 
In cadrul activitatii de administrare a riscului se realizeaza si monitorizarea lunara a semnalelor de 
avertizare (Early Warning Signs) pentru portofoliul de clienti IMM medii si  corporatii.  Activitatea de 
monitorizare a semnalelor de avertizare si clasificare a clientilor pe categorii de risc este independenta 
de cea de acordare, precum si de cea de administrare a creditelor. Scopul activitatii este identificarea 
timpurie a clientilor cu potential ridicat de dificultati in rambursare si de adresare a problemelor 
acestora. 
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In tabelul de mai jos sunt prezentate concentrarile de risc pe produse (clienti retail) si pe sectoare 
economice (clienti corporativi): 
 

In mii RON 31 decembrie  
2017 

31 decembrie  
2016 

Clienti retail. din care:   
     Credit de nevoi personale 5.244.732 4.645.085 
     Credit pentru investitii imobiliare 4.622.010 4.040.945 
     Credit de consum garantat cu ipoteca 
imobiliara 1.662.033 1.944.249 
     Card de Credit 2.516.014 2.152.308 
     Descoperit de cont 1.596.525 1.440.046 
     Finantarea investitiilor 514.190 520.966 
     Altele 9.897 6.377 
Clienti corporativi, din care:   
     Agricultura 682.805 628.031 
     Electricitate, petrol si gaze naturale 1.713.188 1.010.665 
     Productie 2.528.280 2.313.557 
     Constructii 2.987.227 2.196.387 
     Comert cu amanuntul si en-gros 3.996.636 3.819.098 
     Servicii 3.288.708 3.037.221 
     Sectorul public 573.088 707.999 
Total 31.935.333 28.462.934 

 
Riscul de lichiditate este riscul de afectare negativa a profiturilor si capitalurilor determinat de 
incapacitatea bancii de a-si indeplini obligatiile asteptate si neasteptate referitoare la fluxurile de 
numerar curente sau viitoare si la nevoile de colateralizare. 
 
Sursa ale riscului de lichiditate 
Riscul de lichiditate este generat pe parcursul desfasurarii normale a activitatii bancare, prin 
acoperirea nevoilor clientilor: deponentii au nevoie de acces la fondurile lor intr-un interval de timp 
scurt, iar cei care se imprumuta au nevoie sa ramburseze creditele intr-un termen mediu si lung. 
Raspunzand acestor nevoi, Banca accepta un grad de risc de lichiditate care trebuie sa fie administrat 
activ. 
 
Evaluarea si managementul riscului de lichiditate 
Directoratul defineste strategia administrarii riscului de lichiditate in functie de recomandarile facute 
de unitatile responsabile de managementul lichiditatii si al finantarii in cooperare cu aria responsabila 
pentru monitorizarea si controlul riscului de lichiditate. 
 
Directoratul aproba in fiecare an un set de limite care sunt utilizate pentru masurarea si controlul 
riscului de lichiditate, precum si planul de finantare al bancii. 
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Toleranta la riscul de lichiditate reprezinta fundatia cadrului de administrare a riscului de lichiditate si 
este definita astfel: 

· in ceea ce priveste activitatea in conditii normale, este folosit un set de limite care au rolul 
de a preveni acumularea riscului de lichiditatea din activitatea curenta a Bancii. 

· in conditii de stres, toleranta este data de capacitatea Bancii de a opera pentru o perioada 
aceptabila de timp fara sa fie nevoita sa-si modifice fundamental strategia sau modelul de 
afaceri.  

 
Divizia Trezorerie si Piete de Capital este responsabila pentru managementul riscului de lichiditate si 
de finantare al bancii, iar Divizia Risc este responsabila pentru monitorizarea si controlul riscului de 
lichiditate, asa cum este definit in strategiile de lichiditate si finantare. 
 
Functia de administrare a lichiditatii asigura capacitatea bancii de a raspunde la nevoile clientilor  si 
de a indeplini obligatiile de plata. Pentru atingerea acestui obiectiv administrarea lichiditatii este 
realizata intr-un mod conservator, cu obiectivul de a mentine un nivel adecvat de finantare pe termen 
lung, avand o baza stabila de depozite in sustinerea programelor de creditare ale bancii. De 
asemenea, pe termen scurt, mentine un nivel optim de lichiditate ceea ce permite onorarea prompta a 
solicitarilor de plata primite de la clienti. 
 
Diversificarea profilului de finantare tine cont de tipul de investitori, produse si instrumente si este un 
element important al cadrului de administrare a lichiditatii. Sursele de finantare de baza sunt clientii 
retail, in timp ce depozitele de la alti clienti, depozitele interbancare si imprumuturile sunt surse 
suplimentare. Astfel, flexibilitatea Bancii este imbunatatita iar costul de lichiditate este in general 
diminuat. 
 
Principalele instrumente utilizate in managementul lichiditatii si al finantarii atat in conditii normale, 
cat si in conditii de criza sunt: 
· raportul de tip ecart de lichiditate: identifica si masoara necesarul sau surplusul de lichiditate pe 

benzi de maturitate; 
· scorecard-ul de lichiditate: instrument care cuantifica riscul de lichiditate din punct de vedere al 

structurii bilantiere (rata credite/depozite, concentrarea finantarii, dimensiunea activelor lichide 
comparativ cu total imprumuturi etc);  

· indicatorul de lichiditate BNR: Banca trebuie sa indeplineasca un indicator de lichiditate definit 
de catre Banca Nationala a Romaniei care stabileste standardele minime ale riscului de 
lichiditate la nivelul sistemului bancar. Indicatorul este calculat lunar si reprezinta raportul intre 
lichiditatea efectiva (active) si lichiditatea necesara (pasive), incusiv elementele extrabilantiere;  

· scorecard-ul de finantare: Banca se asigura ca riscul de finantare este controlat prin 
monitorizarea mai multor factori cheie, cum ar fi : concentrarea surselor de finantare non-retail, 
concentrarea pe maturitati, dependenta de finantarea pe termen scurt si procentul de active 
lichide libere de gaj; 

· sistemul de avertizare timpurie: utilizat pentru a monitoriza pietele financiare si indicatorii de 
lichiditate interni cu scopul anticiparii unor acumulari de risc si a unor potentiale conditii de 
criza; 
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· testarea interna a pozitiei de lichiditate in conditii de criza: analiza bazata pe scenarii folosita 
pentru a evalua capacitatea bancii de a opera in conditii de criza; 

· cerinta de acoperire a necesarului de lichiditate (LCR-liquidity coverage ratio): analiza bazata 
pe scenarii standardizate la nivelul sistemului bancar in conformitate cu CRR/CRD IV, folosita 
pentru a evalua abilitatea de a opera in conditii de criza. Conform cerintelor, bancile trebuie sa 
mentina un nivel adecvat de active lichide de calitate ridicata pentru acoperirea  eventualelor 
iesiri de lichiditate in situatii de criza. Cerinta de acoperire a necesarului de lichiditate impune 
bancilor sa detina un nivel adecvat de active lichide de calitate ridicata pentru a face fata iesirilor 
potentiale de lichiditate in situatii de criza, care pot fi convertite in numerar pentru a face fata 
nevoilor de lichiditate pe parcursul a 30 de zile calendaristice in conditiile unei crize de 
lichiditate.  

· indicatorul de finantare stabila neta (NSFR – net stable funding ratio) definit ca si raport intre 
finantarea stabila disponibila si finantarea stabila necesara.  Finantarea stabila disponibila este 
reprezentatea de portiunea de capital si finantari care se asteapta sa fie la dispozitia bancii pe 
orizontul de timp de un an acoperit de NSFR.   

 
La nivelul Bancii sunt prestabilite praguri de avertizare pentru principalii factori monitorizati si, in cazul 
in care depasirea acestor praguri este observata sau anticipatata, este activat un plan specific de 
actiune stabilit in baza deciziilor luate de conducerea Bancii. 
 
Pentru conditii de criza, Banca mentine o rezerva de lichiditate suficienta, care poate fi utilizata pentru 
a compensa accesul limitat la resursele de finantare si la iesirile de lichiditate. Banca determina 
necesarul rezervei de lichiditate tinand cont de rezultatele simularilor de stres. Rezerva de lichiditate 
este reprezentata de un stoc important de active foarte lichide care pot fi transformate imediat in 
numerar in caz de nevoie.   
In ceea ce priveste ecartul de lichiditate, in mod uzual cel mai important ecart de lichiditate este 
inregistrat pe prima banda de scadenta (pana la 3 luni), in principal datorita diferentei semnificative 
intre maturitatea depozitelor de la clientela nebancara, care au tendinta de a fi concentrate pe benzi 
de scadenta scurte si creditele acordate clientelei nebancare, care sunt concentrate pe benzi de 
scadenta mai lungi. Acest comportament al populatiei si al agentilor comerciali determina ecartul 
negativ pe prima banda de scadenta si un ecart pozitiv pe celelalte benzi de scadenta (peste 3 luni). 
In practica, ecartul negativ de pe prima banda nu reprezinta iesiri efective de fonduri intrucat 
depozitele care ajung la scadenta sunt reinnoite intr-o proportie foarte mare sau sunt inlocuite de 
depozite noi. In acelasi timp, portofoliul de titluri al bancii poate fi transformat in numerar intr-un 
termen scurt (prin repo sau vanzare) si constituie astfel o rezerva care diminueaza riscul de lichiditate 
pe prima banda de scadenta. 
 
Riscul de piata (pret) este riscul de pierdere din cauza modificarilor adverse si neasteptate in factorii 
de risc de piata cum ar fi rate ale dobanzii, cursuri de schimb si alti indicatori financiari. 
Managementul riscului de piata are ca obiectiv monitorizarea si mentinerea in parametrii acceptabili 
a expunerilor la riscul de piata concomitent cu optimizarea randamentului la riscurile asumate.  
 
 
 
 



 

16 
 

Principalele riscuri la care banca este expusa sunt riscul de rata dobanzii si riscul valutar. 
 
Definitie: Riscul de rata a dobanzii este riscul de pierdere din cauza modificarilor valorilor de piata 
ale pozitiilor sensibile la ratele dobanzilor ca urmare a modificarilor ratelor de dobanda de piata.  
 
Sursa: Acest risc apare din cauza neconcordantelor dintre activele si datoriile bancii care sunt senzitive 
la modificarile ratelor dobanzilor si este prezent atat in portofoliul de tranzactionare (trading book) 
cat si in afara portofoliului de tranzactionare (banking book). 
 
Evaluarea si managementul riscului ratei dobanzii 
Riscul ratei dobanzii este gestionat in principal prin monitorizarea ecartului (gap-ului) privind rata 
dobanzii si printr-un sistem de limite preaprobate. Comitetul pentru Active si Pasive este organismul 
care este responsabil pentru respectarea acestor limite, fiind asistat in monitorizarea zilnica a acestor 
limite de catre Managementul Riscului. 
 
Instrumentele financiare derivate utilizate de banca pentru reducerea riscului de rata a dobanzii includ 
instrumente de tipul interest rate swap si cross currency swaps a caror valoare se schimba in functie 
de modificarile ratelor de dobanda.  
 
In tabelul de mai jos este detaliat ecartul bancii privind rata dobanzii pentru portofoliul de active si 
datorii financiare din afara portofoliului de tranzactionare la data de 31 decembrie 2017: 
 

Mii RON Sub 3 luni 3-12 luni 1-5 ani Peste 5 ani 
Fara 

maturitate Total 
Active       
Numerar si disponibilitati la Banca 
Centrala 

6.391.767 0 0 0 2.080.084 8.471.851 

Credite si avansuri acordate bancilor 85.641 0 0 0 0 85.641 
Credite ai avansuri acordate 
clientilor 

14.166.044 4.866.328 2.266.799 123.761 0 21.422.932 

Titluri de valoare 1.299.323 1.141.473 2.532.297 237.401 0 5.210.494 
 21.942.775 6.007.801 4.799.096 361.161 2.080.084 35.190.917 
       
Datorii       
Depozite de la banci 501.239 0 7.050 0 0 508.289 
Depozite de la clienti 15.542.081 5.848.909 8.342.837 2.921 0 29.736.748 
Credite de la banci si alte institutii 
financiare 

99.934 61.570 73.201 5.895 0 240.600 

Obligatiuni emise 0 16.929 499.294 0 0 516.223 
Datorii subordonate 849.017 0 0 0 0 849.017 
 16.992.271 5.927.408 8.922.381 8.817 0 31.850.877 
Efectul derivativelor detinute pentru 
managementul riscului 289.922           -22.080       -172.214 -87.945 0 7.683 
                                        

Pozitie neta 5.240.426 58.313    -4.295.499 264.399 2.080.084 3.347.723 
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Gestionarea riscului de rata a dobanzii prin limitele aplicabile ecartului de rata a dobanzii este 
suplimentat de monitorizarea senzitivitatii activelor si pasivelor financiare ale bancii la diferite scenarii 
standard si non-standard de rate de dobanda. 
În conformitate cu recomandarile Autoritatii Bancare Europene (ABE/ GL/2015/08), cuantificarea si 
monitorizarea riscului de dobanda din activitati în afara portofoliului de tranzactionare se realizeaza 
atât din perspectiva economica, cat si din perspectiva volatilitatii venitului net din dobânzi.  Perspeciva 
valorii economice exprima modificarea valorii economice a bancii ca urmare a aplicarii unor scenarii 
bruste si neasteptate de modifiare a ratelor dobanzilor. Perspectiva volatilitatii venitului net din dobanzi 
exprima impactul asupra venitului net din dobanzi ca urmare a modificarii ratelor dobanzilor sub 
diferite scenarii.  
 
Riscul valutar este riscul de pierdere de valoare aferente activelor si datoriilor denominate in alte valute 
decat RON ca urmare a modificarilor cursurilor de schimb. 
Banca gestioneaza riscul valutar prin intermediul pozitiei valutare maxime deschise la nivel de valuta 
si pe total.  
 
1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea bancii 
a) Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce 
afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea bancii comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior. 
 
Managementul riscului de lichiditate reprezinta o parte importanta a procesului intern de mangament 
al riscului intrucat asigura disponibilitatea continua de fonduri la nivelul bancii pentru a face fata 
nevoilor zilnice. Cadrul de administrare a riscului de lichiditate la nivelul bancii se realizeaza atat din 
perpectiva managementului intern al riscului de lichiditate, cat si din perspectiva cerintelor regulatorii 
referitoare la lichiditate.  
 
Conform cadrului intern al riscului de lichiditate, Banca a stabilit o serie de limite de lichiditate atat in 
ceea ce priveste activitatea in conditii normale, cat si in ceea ce priveste activitatea in conditii de stres. 
In ceea ce priveste activitatea in conditii normale, Banca a definit un set de limite pentru riscul de 
lichiditate atat pe termen scurt, cat si pe termen lung. Rolul limitelor de lichiditate este de a preveni 
acumularea riscului din activitatea curenta a bancii. In conditii de stres (considerand un scenariu 
combinat la nivelul bancii si la nivelul pietei), Banca trebuie sa demonstreze capacitatea de a opera o 
anumita perioada de timp fara a fi nevoita sa isi modifice fundamental strategia sau modelul de 
afaceri.  
 
Din punct de vedere regulatoriu cadrul de administrare al lichiditatii are in vedere respectarea 
cerintelor Regulamentului BNR Nr. 5/2013, Regulamentului 25/2011 (cu privire la indicatorul de 
lichiditate BNR) si ale Regulamentului 575 / 2013 al Parlamentului European si Consiliului Uniunii 
Europene (cerinta de acoperire a necesarului de lichiditate – LCR; indicatorul de finantare stabila neta 
– NSFR; indicatorii suplimentare de monitorizare pentru raportarea lichiditatilor – ALMM).  
 
La fel ca in perioada anterioara, anul 2017 a fost caracterizat de o pozitie ampla de lichiditate a 
Bancii, aceasta fiind asigurata in principal de volumul semnificativ al depozitelor clientilor. In 
consecinta, nu au existat incalcari ale limitelor interne de lichiditate (atat in ceea ce priveste activitatea 
in conditii normale, cat si in ceea ce priveste activitatea in conditii de stres).  



 

18 
 

 
In ceea ce priveste cerinta de acoperire a necesarului de lichiditate, evolutia indicatorului LCR in anul 
2017 este redata in graficul de mai jos: 
 

 
 
Cerinta de acoperire a necesarului de lichiditate este calculata conform prevederilor regulatorii. 
 
In anul 2017 indicatorul LCR a inregistrat o valoare relativ stabila, situandu-se la niveluri confortabile, 
cu mult peste limita regulatorie de 80% (aferenta anului 2017). Nivelul ridicat al LCR reprezinta 
rezultatul pozitiei bune de lichiditate pe care o detine banca si a stocului de active lichide de calitate 
ridicata. Stocul de active lichide de calitate ridicata este reprezentat de numerar la Banca Centrala si 
obligatiuni eligibile pentru acesarea facilitatilor de lichiditate la Banca Centrala. In prima parte a 
anului 2017 nivelul activelor lichide de calitate ridicata s-a mentinut la un nivel relativ constant cu o 
usoara tendinta de crestere care s-a accentuat in a doua jumatate a anului. In ceea ce priveste iesirile 
de lichiditati, principalul factor de influenta pe parcursul anului 2017 l-au reprezentat depozitele retail 
stabile care au avut o evolutie ascendenta pe tot parcursul anului si depozitele operationale cu o 
crestere mai mare in a doua parte a anului 2017. In cazul intrarilor nete de lichiditati, principalul 
factor de variatie in anul 2017 a fost reprezentat de plasamentele la institutii financiare.  
 
Chiar daca in anul 2017 nu exista o limita regulatorie pentru NSFR, Banca calculeaza si urmareste 
valorile indicatorului NSFR. Indicatorul NSFR este defint ca raport intre finantarea stabila disponibila 
si finantarea stabila necesara. Finantarea stabila disponibila este definita ca partea de capital si 
finantari asteptata sa fie la dipozitia Bancii pe orizontul de timp de 1 an. In anul 2017 indicatorul 
NSFR a fost stabil, valoarea sa osciland in jurul  valorii de 150% (151% la martie 2017, respectiv 
147% in iunie 2017).  
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b) Prezentarea si analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, asupra situatiei 
financiare a bancii comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. 
 
Raiffeisen Bank  evalueaza  oportunitatile de investitii si aloca resursele necesare luand in considerare 
o serie de criterii care tin cont de urmatoarele aspecte: 
 
· Investitii doar in acele proiecte care sunt aliniate cu strategia bancii pe termen mediu si lung 
· Proiectele de investitii ale bancii trebuie sa respecte criteriile minime de rentabilitate 
· Investitiile bancii sunt consistente cu profilul de risc 
· Nevoia de aliniere la reglementari legale si/sau specifice sectorului de activitate.  

 
In ultimii 3 ani resursele alocate proiectelor de investitii s-au ridicat la 77 milioane de EUR, echivaland 
ca ordin de marime cu 25% din profitul mediu generat in aceeasi perioada. 
 
 
Alocarea resurselor pentru programele de investitii se face in stransa corelatie cu dezideratele 

strategice ale bancii. Astfel, zonele mari in care banca mobilizeaza capital sunt: 

· Clienti si dezvoltarea business-ului. O parte semnificativa din resursele bancii este concentrata pe 
activitatile care permit bancii construirea unei relatii de lunga durata cu clientii, identificand nevoile 
lor specifice si adaptarea in consecinta a produselor si serviciilor oferite. 

· Simplificare. Banca isi propune sa identifice si sa implementeze acele metode care sa permita 
simplificarea continua a proceselor si activitatilor interne 

· Infrastructura si administrarea afacerii. 

· Reglementari legale si sectoriale. Adaptari de sisteme si procese interne pentru asigurarea alinierii 
cu toate reglementarile legale si politice/constrangerile specifice sectorului de activitate. 

 
Elementele de referinta aferente anului 2017 pentru portofoliul de proiecte de investitii sunt sumarizate 
mai jos: 
 
· Pentru a creste diversitatea  serviciilor oferite clientilor bancii s-a continuat extinderea retelei de 

multifunctionale pentru operatiuni cu numerar. La sfarsitul anului 2017, 189 de astfel de 
multifunctionale erau disponibile clientilor nostri pentru operatiuni diverse (pe langa eliberarea de 
numerar, aceste multifunctionale ofera optiuni suplimentare precum depuneri de numerar in 
conturile curente deschise la RBRO precum si in conturile tertilor si operatiuni de schimb valutar).  

· Transformarea digitala este in plina desfasurare. Investiile in digitalizare au continuat in scopul 
oferirii de servicii rapide si usor accesibile clientilor. Orientarea acestora catre canalele alternative 
puse la dispozitie de catre Banca se afla pe un trend puternic ascendent, astfel ca baza de „clienti 
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digitali” a crescut cu peste 40% in 2017, ajungand la 475 mii. Aceasta confirma faptul ca 
rezultatul investitiilor Bancii pentru imbunatatirea experientei clientilor cu platformele de Internet 
Banking si Smartmobile au fost foarte apreciate. 

· Simplificarea proceselor interne si facilitarea colaborarii in interiorul organizatiei. Automatizarea 
si optimizarea proceselor din Banca ramane printre prioritati, fiind in stransa corelatie si cu 
punerea la dispozitia angajatilor a unor instrumente moderne de comunicare si colaborare. Printre 
initiative se numara implementarea aplicatiilor destinate acordarii creditelor catre clientii de tip 
Corporatii si IMM-uri, upgrade-ul pentru core system si data warehouse. 

· Canalul traditional de distributie a ramas un subiect important pe agenda  Bancii si in 2017. 
Atentia sporita acordata criteriilor de selectie a locatiilor a facilitat optimizarea spatiului ocupat 
cu aprox. 2.500 metri patrati (agentii si sedii centrale), activitatea din 27 de puncte de lucru fiind 
intrerupta. 

· Investitiile realizate pentru indeplinirea reglementarilor legale si sectoriale se afla pe un trend 
ascendent, sume semnificative fiind investite pentru implementarea cerintelor generate de  norme 
regulatorii ca IFRS 9,  MiFID, MAD printre altele. 
 

c) Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor schimbarilor economice care afecteaza 
semnificativ veniturile din activitatea de baza. 

Anul 2017 a adus o crestere economica foarte consistenta, Produsul Intern Brut (PIB) urcand cu 6,9%. 
Similar anilor anteriori, consumul privat a ramas determinantul principal al cresterii PIB-ului in ceea 
ce priveste cererea. Avansul rapid al consumului privat a fost sustinut de imbunatatirile inregistrate pe 
piata fortei de munca (cresterea semnificativa a salariilor si declinul ratei somajului). Majorarile 
aditionale ale salariilor din sectorul public si ale pensiilor au mentinut inclinatia marginala spre consum 
a indivizilor la un nivel ridicat. Formarea bruta de capital fix a consemnat semne de revenire in 2017, 
data fiind intoarcerea dinamicii acesteia in teritoriul pozitiv, dupa scaderea din 2016.  

Avansul exporturilor de bunuri si servicii a fost devansat de o crestere mai rapida a importurilor, 
rezultand din nou intr-o contributie negativa a exportului net la cresterea PIB. In acelasi timp, 
dezechilibrele externe (deficitul de cont curent si cel al comertului international) s-au marit in continuare 
in 2017. In ceea ce priveste oferta, valoarea adaugata bruta in industrie si servicii a inregistrat cresteri 
semnificative in 2017. Mai mult, cresterea PIB din 2017 a fost explicata intr-o anumita masura si de 
un avans important al agriculturii. PIB-ul real exclusiv agricultura a crescut cu 6,5% in 2017, dinamica 
inferioara celei inregistrate de PIB-ul real. 

Deficitul bugetului public (metodologie cash) a fost de 2,8% din PIB in 2017, usor inferior tintei stabilite 
initial (3% din PIB). In ciuda masurilor de relaxare fiscala aditionale aplicate, evitarea saltului deficitului 
bugetar peste nivelul de 3% din PIB in 2017 a fost posibila prin reducerea investitiilor publice (-10%), 
dar si cu ajutorul dividendelor speciale acordate de companiile de stat si prin reversarea reducerii 
accizei la carburanti. 
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Rata anuala a inflatiei s-a intors in teritoriul pozitiv la inceputul anului 2017 si a crescut rapid, incheind 
anul la 3,3%. Principalul determinant al avansului inflatiei in 2017 a fost intensificarea presiunilor 
inflationiste de baza. De asemenea, mai multe socuri adverse de natura ofertei (majorarea preturilor 
administrate, cresterea pretului petrolului, deprecierea leului) au contribuit la cresterea inflatiei.   

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a mentinut nemodificata rata dobanzii de referinta la 1,75% la 
toate sedintele de politica monetara din 2017. Pana in septembrie, ratele de dobanda din piata 
monetara (ROBOR) au fost cotate in continuare semnificativ sub nivelul ratei dobanzii de referinta, 
data fiind persistenta excesului de lichiditate din piata monetara. In T4, ratele ROBOR au inregistrat 
un salt, depasind nivelul ratei dobanzii de referinta din cauza unui deficit de lichiditate care a aparut 
la nivelul sectorului bancar.  

De asemenea, BNR si-a ajustat retorica si a anuntat o modificare a strategiei sale, menita sa reduca 
volatilitatea ratelor de dobanda, dar permitand, in acelasi timp, o flexibilitate mai mare a cursului de 
schimb. La primele doua sedinte de politica monetara din 2017, BNR a ingustat coridorul simetric intre 
ratele de dobanda la facilitatile permanente la ±1 punct procentual in jurul ratei dobanzii de politica 
monetara, de la ±1,5 puncte procentuale. 

Activitatea de creditare a evidentiat semne mai concludente de imbunatatire in 2017. Soldul creditelor 
acordate de catre banci sectorului privat (populatie si companii) s-a majorat cu 5,4% in 2017, in timp 
ce in 2016 acesta crescuse cu 1,2%. De asemenea, pentru prima data dupa 2009, toate cele trei 
componente majore ale sale – credite acordate companiilor, credite ipotecare si credite acordate 
populatiei pentru consum si alte scopuri – au inregistrat in 2017 dinamici pozitive in termeni de sold. 
Cel mai rapid avans s-a inregistrat in cazul creditelor ipotecare (13,1%), care au continuat sa fie 
sustinute de creditele acordate in programul guvernamental „Prima Casa”.  

Desi s-au accelerat, avansul soldului creditelor acordate companiilor si cel al soldului creditelor de 
consum si pentru alte scopuri au ramas modeste (3,0% si, respectiv, 2,0%). Similar anilor anteriori, si 
in 2017 avansul creditelor bancare a fost exclusiv sustinut de cresterea soldului creditelor denominate 
in lei (15,7%), in timp ce soldul celor denominate in valuta a inregistrat o contractie ampla (10,3% in 
echivalent euro). In acest context, ponderea creditelor denominate in valuta in total credite acordate 
de catre banci sectorului privat s-a redus la 37,9% in decembrie 2017, de la 43,4% in decembrie 
2016. Dependenta sistemului bancar fata de capitalurile straine a continuat sa se reduca in conditiile 
in care ponderea pasivelor externe in total pasive a scazut la 10% in decembrie 2017, de la 11,7% 
in decembrie 2016. De asemenea, raportul dintre credite si depozite s-a redus din nou in 2017, in 
conditiile in care avansul depozitelor populatiei si companiilor (10,3%) l-a devansat pe cel al creditelor 
(5,4%). Profitabilitatea sistemului bancar s-a imbunatatit in 2017 pe fondul conditiilor macroeconomice 
favorabile, a revigorarii activitatii de creditare si a diminuarii cheltuielilor nete cu provizioanele. 
Indicatorul de solvabilitate s-a mentinut la un nivel ridicat (18,9% in decembrie 2017). Rata creditelor 
neperformante s-a plasat la 6,4% la sfarsitul anului 2017, in scadere de la 9,6% la sfarsitul anului 
2016. 
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2. Activele corporale ale bancii 
 
2.1. Precizarea amplasarii si a caracteristicilor principalelor capacitati de productie in proprietatea 
bancii. 
Nu este cazul. 
 
2.2. Descrierea si analizarea gradului de uzura al proprietatilor bancii. 
 
Activele corporale ale Raiffeisen Bank S.A. cuprind in principal echipamente de tehnologia informatiei 
si comunicatii, elemente de mobilier si birotica, autovehicule, cladiri proprii si amenajari de cladiri. 
Acestea sunt depreciate si inlocuite pe masura ce sunt scoase din uz. 
 
 
2.3. Precizarea potentialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale 
bancii. 
 
La sfarsitul anului 2017, Raiffeisen Bank S.A. era implicata in 2 litigii relative la dreptul de proprietate 
asupra unor corporale aflate in proprietatea sa. 
 
3. Piata valorilor mobiliare emise de banca 
 
3.1. Precizarea pietelor din Romania si din alte tari pe care se negociaza valorile mobiliare emise de 
banca 
 
Raiffeisen Bank S.A. a emis obligatiuni negarantate si nesubordonate in Mai 2014 tranzactionate la 
Bursa de Valori Bucuresti. 
 
3.2. Descrierea politicii bancii cu privire la dividende. Precizarea dividendelor 
cuvenite/platite/acumulate in ultimii 3 ani si. daca este cazul. a motivelor pentru eventuala micsorare 
a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani. 
 
Raiffeisen Bank S.A. isi propune sa distribuie dividende actionarilor sai in fiecare an. 
 
Prin Hotararea nr. 1 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 14.09.2016, s-a aprobat 
distribuirea de dividende in suma totala de 330 milioane lei (reprezentand un dividend brut in valoare 
de 27.500 lei/actiune) pentru exercitiul financiar al anului 2015. Toate dividendele au fost distribuite 
catre actionari. 
 
Prin Hotararea nr. 1 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 24.04.2017, s-a aprobat 
distribuirea de dividende in suma totala de 180 milioane lei (reprezentand un dividend brut in valoare 
de 15.000 lei/actiune) pentru exercitiul financiar al anului 2016. Dividendele au fost platite in 
termenul legal de plata a acestora (maxim sase luni de la data aprobarii distribuirii lor de catre AGA). 
 
Prin diminuarea valorii dividendelor distribuite s-a urmarit intarirea pozitiei de capital a bancii. 
 



 

23 
 

Propunerea Directoratului Raiffeisen Bank S.A. pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 
din 02.05.2018 este de distribuire de dividende aferente exercitiului financiar al anului 2017 in suma 
bruta totala de 252.000.000 RON, suma ce corespunde unui dividend brut de 21.000 RON/actiune, 
ce va fi platita cu incepere de la data de 12 iunie 2018, respectand termenele legale de plata a 
acestora (maximum sase luni de la data aprobarii distribuirii lor de catre AGA). 
Aceasta propunere va fi supusa aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Raiffeisen Bank 
S.A. din data de 02.05.2018. 
 
3.3. Descrierea oricaror activitati ale bancii de achizitionare a propriilor actiuni. 
Nu este cazul. 
3.4. In cazul in care banca are filiale. precizarea numarului si a valorii nominale a actiunilor emise 
de societatea mama detinute de filiale. 
Nu este cazul. 
 
3.5. In cazul in care banca a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta, prezentarea modului in 
care banca isi achita obligatiile fata de detinatorii de astfel de valori mobiliare. 
 
Raiffeisen Bank S.A. isi achita obligatiile fata de detinatorii de obligatiuni prin plata anuala a 
cupoanelor si prin oferirea dreptului de rascumparare a principalului la scadenta sau la o alta data 
de plata in cazul rascumpararii anticipate, conform Prospectului de Emisiune. 
 
 
 4. Conducerea bancii 
  
4.1. Prezentarea listei administratorilor bancii si a urmatoarelor informatii pentru fiecare 
administrator: 
 
a) CV (nume. prenume. varsta. calificare. experienta profesionala. functia si vechimea in functie) 
Raiffeisen Bank S.A. este o companie administrata in sistem dualist, structura de conducere fiind 
alcatuita dintr-un Directorat si un Consiliu de Supraveghere. 

 
Structura Consiliului de Supraveghere: 

NUME PRENUME FUNCTIE MANDAT 

SEVELDA* KARL PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE 
SUPRAVEGHERE 28.04.2015-24.04.2017 

STROBL JOHANN PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE 
SUPRAVEGHERE 25.04.2017-29.04.2018 

GRUELL MARTIN VICEPRESEDINTE AL CONSILIULUI DE 
SUPRAVEGHERE 28.04.2015-28.04.2019 

MÖSENBACHER HANNES  MEMBRU 24.04.2017-24.04.2021 
LENNKH PETER MEMBRU 29.04.2014-29.04.2018 

BREUER** KLEMENS 
JOSEF MEMBRU 27.04.2016-01.11.2017 

IOAN ILEANA ANCA MEMBRU INDEPENDENT 19.04.2013-19.04.2017 
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ANDREAS GSCHWENTER MEMBRU 27.04.2016-27.04.2020 
ANA-MARIA MIHAESCU MEMBRU INDEPENDENT 14.09.2016-14.09.2020 

 
*  Dl. Karl Sevelda si-a inaintat demisia incepand cu data de 24.04.2017 
** Dl. Klemens Josef Breuer si-a inaintat demisia incepand cu data de 01.11.2017. 

 
Structura Directoratului: 

NUME PRENUME FUNCTIE MANDAT 
VAN 
GRONINGEN STEVEN CORNELIS PRESEDINTE AL 

DIRECTORATULUI 02.05.2015- 01.05.2019 

STEWART JAMES DANIEL, JR. VICEPRESEDINTE 02.05.2015- 01.05.2019 
ION MIHAIL CATALIN  VICEPRESEDINTE 14.07.2017- 31.12.2018 
SPORIS CRISTIAN-MARIUS VICEPRESEDINTE 02.05.2015- 30.06.2018 
KALINOV VLADIMIR NIKOLOV VICEPRESEDINTE 01.07.2017- 30.06.2021 
BUSUIOCEANU IANCU- MIRCEA VICEPRESEDINTE 01.01.2017-31.12.2018 
POPA NICOLAE-BOGDAN VICEPRESEDINTE 01.01.2017-31.12.2018 
ROSSEY * CARL C.H. VICEPRESEDINTE 02.05.2015- 01.03.2017 

 
* Dl. Rossey Carl C.H. si-a inaintat demisia incepand cu data de 01.03.2017. 
 
CV-urile membrilor Consiliului de Supraveghere si respectiv ai Directoratului sunt prezentate in Anexa 
5 CV-uri membri CS si Directorat Raiffeisen Bank S.A. 

 
b) orice acord, intelegere sau legatura de familie intre administratorul respectiv si o alta persoana 
datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator; 

Nu este cazul. 
 

c) participarea administratorului la capitalul societatii comerciale; 
Nu este cazul. 
 

d) lista persoanelor afiliate societatii comerciale. 
A se vedea Anexa 3 Persoane afiliate Raiffeisen Bank S.A.  

 
4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a bancii. Pentru fiecare. prezentarea 
urmatoarelor informatii: 
a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executiva; 
A se vedea punctul 4.1 lit.a) 
 
b) orice acord. intelegere sau legatura de familie intre persoana respectiva si o alta persoana datorita 
careia persoana respectiva a fost numita ca membru al conducerii executive;  
Nu este cazul. 
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c) participarea persoanei respective la capitalul bancii. 
Nu este cazul. 
 
4.3. Pentru toate persoanele prezentate la  4.1. si 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri 
administrative in care au fost implicate, in ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora in cadrul 
emitentului, precum si acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a0si indeplini atributiile 
in cadrul emitentului. 
Nu este cazul. 
 
5. Situatia financiar-contabila 
 
Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani, cu 
referire cel putin la: 
 
a) elemente de bilant: active care reprezinta cel putin 10% din total active; numerar si alte 
disponibilitati lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente; 
  
Valoarea totala a activelor Raiffeisen Bank la sfarsitul anului 2017 este de 36,1 miliarde de RON, 
acestea crescand fata de sfarsitul anului anterior cu 8%, in principal pe fondul dezvoltarii activitatii 
specifice. Depozitele de la clienti au inregistrat un ritm de crestere sustinut si raman motorul cresterii 
sustenabile a activitatii, in timp ce soldul creditelor, mai mare cu 8% fata de anul anterior, s-a majorat 
pe fondul evolutiei pozitive pe toate segmentele majore de clienti. 

Principalele componente din total active: 
 

% din total active 2017 2016 2015 
Credite si avansuri acordate clientilor, 
net 59,4% 59,1% 57,7% 

Numerar si disponibilitati la BNR 23,5% 24,5% 22,2% 
Titluri de valoare 14,4% 11,5% 13,0% 

 
Portofoliul de credite acordate clientelei a crescut cu 8% fata de sfarsitului anului 2016 si cu 18% fata 
de sfarsitul anului 2015, o performanta remarcabila care dovedeste pozitionarea solida a bancii pe 
piata bancara din Romania.  
 
Intr-un mediu economic unde consumul privat continua sa fie principalul motor de crestere a PIB-ului, 
banca recunoaste importanta unei baze sanatoase care sa duca la o crestere sustenabila pe viitor. In 
acest context, oferirea unor finantari individualizate companiilor este esentiala. Banca a facut pasii 
necesari pentru a atinge o crestere a portofoliului de credite intr-un mod echilibrat si responsabil. 
Stocul de credite pentru persoane juridice a inregistrat o crestere de 10%, cu ritmuri de crestere similare 
atat pentru IMM-uri cat si pentru Corporatii. Volumele noi, mai mari cu 21% pentru Companii si cu 
20% pentru IMM-uri, au stat la baza acestei evolutii pozitive. 
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Bilantul si pozitia de capital raman solide in timp ce profilul activelor si al finantarii este dominat de 
produse bancare orientate catre clienti. Principalele evolutii in partea de pasiv pot fi observate mai 
jos: 

Situatia datoriilor: 
mii RON 2017 2016 2015 
Depozite de la banci si credite de la banci si 
alte institutii financiare 748.889 1.720.601 2.251.557 

Depozite de la clienti 29.736.748 26.381.841 23.743.196 
Obligatiuni emise 516.123 515.961 746.285 
Datorii subordonate 849.017 954.973 950.436 
Alte datorii 710.576 622.495 593.404 

 
Valoarea totala a datoriilor este in crestere fata de sfarsitul lui 2016 (cu 8%) si fata de aceeasi perioada 
a anului 2015 (15%), pe fondul majorarii depozitelor de la clientela, in special sume in conturile 
curente. Intr-o piata dominata pana de curand de rate scazute de dobanda, clientii nostri stiu ca banii 
lor se afla in maini bune in orice moment si acest lucru ne pune intr-o buna pozitie pentru a continua 
dezvoltarea sustenabila a afacerii. 

 
b) contul de profit si pierderi: vanzari nete; venituri brute; elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere 
de cel putin 20% in vanzarile nete sau in veniturile brute; provizioanele de risc si pentru diverse 
cheltuieli; referire la orice vanzare sau oprire a unui segment de activitate efectuata in ultimul an sau 
care urmeaza a se efectua in urmatorul an; dividendele declarate si platite; 
 
Componetele principale ale contului de profit si pierdere: 

mii RON 2017 2016 2015 
Variatie 
2017 vs 

2016 
Venituri nete din dobanzi 1.151.933 1.111.062 1.053.520 4% 
Venituri nete din speze si comisioane 568.290 607.977 609.206 -7% 
Venit net din tranzactionare 310.781 300.633 288.261 3% 
Cheltuieli operationale si salariale -

1.257.658 -1.163.698 
-

1.202.487 8% 
Cheltuieli nete cu provizioanele 
pentru 
deprecierea valorii activelor 
financiare -244,277 -469,269 -289.012 -48% 
Profit net 491.177 451.629 437.564 9% 

Profitul net al Bancii a fost de 491 milioane RON in 2017, in crestere cu 9% fata de anul anterior. 
Sursele diversificate de venituri au pus bazele unei abilitati solide si de lunga durata de generare a 
castigurilor. In acelasi timp, strategia prudenta de abordare a riscurilor si initiativele de eficientizare 
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a activitatii pozitioneaza bine Banca pentru a crea valoare pentru toate partile implicate, intr-un cadru 
tot mai reglementat.  

Viziunea si obiectivele bancii sunt orientate catre nevoile clientilor si finantarea economiei reale. 
Acestea reprezinta factori fundamentali care sustin capacitatea de a genera venituri stabile. Veniturile 
recurente1 au ramas stabile in 2017,  pe fondul unor venituri nete din dobanzi mai mari si a unor 
presiuni existente pe partea de comisioane si venituri din tranzactionare. Detalii sunt prezentate mai 
jos: 

Veniturile nete din dobanzi au crescut in 2017, pentru al doilea an consecutiv, +4%. Cresterea 
portofoliului de credite (+8%) a reprezentat principalul factor determinant de crestere a veniturilor, in 
timp ce ratele de dobanda la nivelul depozitelor s-au mentinut la niveluri scazute, similar evolutiei din 
intregul sector bancar. Suntem increzatori ca veniturile recurente vor ramane pe un trend ascendent 
ca o consecinta naturala a implementarii strategiei de crestere organica. 

Intr-un mediu concurential ridicat, cu presiune pe pret, veniturile nete din comisioane aferente platilor 
au crescut usor, +1%. Pe de alta parte, am asistat la o scadere a comisioanelor percepute pentru 
pachetele de cont curent, ceea ce era de asteptat avand in vedere obiectivul nostru de a oferi solutii 
eficiente si rentabile pentru satisfacerea nevoilor de economisire si tranzactionare ale clientilor nostri. 
Combinata cu sustinerea ritmului digitalizarii, suntem convinsi ca beneficiile pe termen lung pentru 
banca si clienti deopotriva vor depasi scaderea pe termen scurt a veniturilor. In plus, scaderea 
comisioanelor din asigurari s-a datorat unor venituri nerecurente ridicate inregistrate in 2016. 

Venitul net din tranzactionare a fost influentat pozitiv de o intensificare a activitatii schimburilor 
valutare ale clientilor. Principalul factor il reprezinta cresterea volumelor tranzactionate, cu 5%. Evolutii 
remarcabile au existat in special pentru tranzactiile prin platforme online cu clienti IMM si Corporatii.  

Comportamentul de plata al clientilor nostri s-a imbunatatit si in 2017, atat pentru clienti persoane 
fizice cat si pentru companii. Drept urmare, costul riscului s-a redus cu aproape 50% comparativ cu 
2016. Daca excludem impactul evenimentelor nerecurente in ambele perioade, cum ar fi legea darii 
in plata, campania de conversie a creditelor in CHF sau modificari metodologice, putem evidentia o 
imbunatatire cu 25% a provizioanelor in 2017 comparativ cu 2016. Aceste evolutii pozitive sunt, de 
asemenea, vizibile in calitatea portofoliului de credite: rata creditelor neperformante a scazut cu 2 
puncte procentuale si se situeaza acum la niveluri apropiate de 6%. Aceasta realizare a fost posibila 
datorita unei combinatii de factori: cresterea portofoliului de credite, disciplina clientilor nostri precum 
si implementarea coerenta a unor masuri de gestionare a portofoliului de credite neperformante. 

Raiffeisen Bank a investit in tehnologie si a imbunatatit capabilitatile digitale, cu scopul de a derula 
procese fiabile, orientate catre client si in cele din urma de a livra produse de calitate, accesibile si 
rapide. De asemenea, functionam intr-un context economic caracterizat de costuri in crestere, in 
special presiuni salariale dar si cu un mediu inflationist in ultima perioada. In consecinta, costurile 
totale raportate la nivelul bancii au crescut cu 8%, crestere datorata si unor evenimente nerecurente 
care au scazut baza de costuri in 2016. 

                                                 
1 Excluzand castigul de 21 milioane Eur din tranzactia Visa în 2016 
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Dividendele declarate si platite : 
2015:  606 milioane RON 
2016:  330 milioane RON 
2017:  180 milioane RON 
 
c) cash flow: toate schimbarile intervenite in nivelul numerarului in cadrul activitatii de baza. investitiilor 
si activitatii financiare. nivelul numerarului la inceputul si la sfarsitul perioadei. 
 

In mii RON  2017 2016 2015 
Numerar si echivalente numerar la 1 
ianuarie 8.733.257 8.107.242 8.732.037 

Numerar net utilizat in activitatea de 
exploatare 1.143.864 1.668.736 - 26.691 

Numerar net utilizat in activitati de 
investitii -161.903 -15.082 - 41.023 

Numerar net utilizat in activitati de 
finantare  

-1.198.800 -1.027.639 - 557.081 

Numerar si echivalente numerar la 31 
decembrie 

8.516.418 8.733.257 8.107.242 

 
 Raportul anual este insotit de copii ale urmatoarelor documente: 
 
   a) situatiile financiare consolidate si individuale la 31 decembrie 2017 (continand si rapoartele 
auditorului) si raportul Directoratului consolidat si individual.  
 
A se vedea urmatoarele Anexa 1 - Situatii Financiare Consolidate si Individuale IFRS 2017 si  
Anexa 2 - Raportul Directoratului Consoidat si Individual IFRS 2017 

 
    b) actele constitutive ale bancii, daca acestea au fost modificate in anul pentru care se face 
raportarea; 
 
A se vedea Anexa 3 - Modificari Act Constitutiv. 
 
   c) contractele importante incheiate de banca in anul pentru care se face raportarea. 
Nu este cazul. 
 
    d) actele de demisie/demitere. daca au existat astfel de situatii in randul membrilor administratiei, 
conducerii executive, cenzorilor 
 
A se vedea Anexa 4 - Demisii. 
 
    e) lista filialelor bancii si a societatilor controlate de aceasta. 
 
A se vedea Anexa 5 - Societati Controlate Raiffeisen Bank S.A. 
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    f) lista persoanelor afiliate bancii. 
 
A se vedea Anexa 6 - Persoane Afiliate Raiffeisen Bank S.A. 
 
    g) CV-urile membrilor Consiliului de Supraveghere si respectiv ai Directoratului. 
 
A se vedea Anexa 7 – CV-uri membri CS si Directorat Raiffeisen Bank S.A. 
 
 
Raportul Anual pentru anul 2017 este este disponibil la urmatoarea adresa: 
https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/guvernanta-corporativa/rapoarte-anuale/ 
 
 
 
 
 
_____________________________                                           _____________________________ 
James D. Stewart, Jr.             Mihail-Catalin Ion 

Vice Presedinte                    Vice Presedinte 

 

______________________________ 
Roxana Apostol 

Director Directia Contabilitate 
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RAIFFEISEN BANK SA 
Declaraţie privind responsabilitatea  
 Pentru exerciţiul financiar încheiat la 
31 decembrie 2017 
 

 

 
În conformitate cu articolul 10, aliniatul 1 din Legea contabilităţii Nr. 82/1991 republicată, răspunderea 
pentru organizarea şi conducerea contabilităţii revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei 
persoane care are obligaţia gestionării unităţii respective. 
 
În calitate de preşedinte al Raiffeisen Bank S.A.- societate-mamă, conform articolului 31 din Legea 
Contabilităţii Nr. 82/1991 republicată, îmi asum răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare 
consolidate şi separate la data de 31 decembrie 2017 şi confirm că:  
 
a) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare consolidate şi separate la data de 31 
decembrie 2017 sunt în conformitate cu Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 cu modificările 
şi completările ulterioare, care impune ca aceste situaţii financiare consolidate şi separate să fie 
conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană; 
 
b) situaţiile financiare consolidate şi separate întocmite la data de 31 decembrie 2017 oferă o imagine 
fidelă a poziţiei financiare, a rezultatului global, a situaţiei modificărilor capitalurilor proprii, a situaţiei 
fluxurilor de trezorerie şi a notelor aferente referitoare la activitatea desfăşurată în conformitate cu Ordinul 
Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 cu modificările şi completările ulterioare, care impun ca aceste 
situaţii financiare consolidate şi separate să fie conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare 
Financiară adoptate de Uniunea Europeană.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steven van Groningen 
 
Preşedinte  
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   Grup  Banca 
Mii RON Nota  2017  2016  2017  2016 
          
            
Venituri din dobânzi   1.296.747  1.264.260  1.264.633  1.263.495 
Cheltuieli cu dobânzile   -118.699  -152.156  -112.700  -152.433 
          
Venituri nete din dobânzi 7  1.178.048  1.112.104  1.151.933  1.111.062 
          
Venituri din speze şi comisioane   759.989  772.471  741.546  758.696 
Cheltuieli cu speze şi comisioane   -173.672  -151.089  -173.256  -150.719 
          
Venituri nete din speze şi comisioane 8  586.317  621.382  568.290  607.977 
          
Venituri nete din tranzacţionare 9  311.268  300.741  310.781  300.633 
Venituri nete din alte instrumente financiare 
desemnate ca fiind evaluate la valoare justă prin 
profit sau pierdere 21 

 

5.921 

 

7.784  6.128 

 

7.571 
Alte venituri operaţionale 10  44.946  130.408  48.563  148.303 
          
Venituri operaţionale   2.126.500  2.172.419  2.085.695  2.175.546 
          
Cheltuieli operaţionale 11  -727.744  -638.723  -719.294  -635.986 
Cheltuieli salariale 12  -555.806  -532.813  -538.364  -527.712 
Cheltuieli nete cu provizioanele pentru 
deprecierea valorii activelor financiare 13 

 
-245.623 

 
-469.269  -244.277 

 
-469.269 

Fond comercial negativ   5.245  0  0  0 
Câştiguri din participaţii în filiale, entităţi asociate 
şi asocieri în participaţie 22 

 
1.485 

 
9.562  0 

 
0 

          
Profit înainte de impozitare   604.057  541.176  583.760  542.579 
Cheltuiala cu impozitul pe profit 14,15  -95.138  -91.898  -92.583  -90.950 
          
Profitul net al exerciţiului financiar   508.919    449.278  491.177  451.629 
          
Câştiguri nete din active financiare disponibile 
pentru vânzare  

 
-14.504 

 
-66.626  -14.003 

 
-66.584 

Impozit pe venit aferent elementelor care pot fi 
reclasificate în contul de profit şi pierdere  

 
2.321 

 
10.660  2.241 

 
10.653 

Alte elemente ale rezultatului global   -12.183  -55.966  -11.762  -55.931 
          
Total rezultat global aferent exerciţiului 
financiar, după impozitare  

 
496.736 

 
393.312  479.415 

 
395.698 

 
Situaţia consolidată şi separată a rezultatului global trebuie citită împreună cu notele la situaţiile 
financiare consolidate şi separate, parte integrantă a acestora, prezentate în paginile 6-122. 
 
 
Situaţiile financiare consolidate şi separate au fost aprobate de Directorat în data de 30 martie 2018 şi au 
fost semnate în numele acestuia de către: 
 
 
 
 
 
 
Steven van Groningen Mihail Ion 
Preşedinte Vicepreşedinte & Director financiar 
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   Grup  Banca 

Mii RON Nota  

31 
decembrie 

2017  

31 
decembrie 

2016  

31 
decembrie 

2017  

31 
decembrie 

2016 

  
 

 
 

 
 

 
 

 Active          
Numerar şi disponibilităţi la Banca Centrală 16  8.471.977  8.203.157  8.471.851  8.203.153 
Active financiare deţinute pentru tranzacţionare 17  86.298  443.694  86.775  443.758 
Derivate deţinute pentru managementul 
riscului 

18  
35.237  1.013  35.237  1.013 

Credite şi avansuri acordate băncilor 19  89.168  546.165  85.641  546.165 
Credite şi avansuri acordate clienţilor 20  22.161.274  19.761.042  21.422.932  19.761.017 
Titluri de valoare 21  5.249.814  3.849.590  5.210.494  3.812.486 
Investiţii în filiale, entităţi asociate şi asocieri în 
participaţie 22 

 
23.911  69.122  105.379  62.655 

Creanţe privind impozitul pe profit curent 
 

 541  12.775  0  12.775 
Alte active 26  287.828  205.427  269.866  208.831 
Creanţe privind impozitul amânat 25  17.167  13.152  17.050  13.042 
Imobilizări corporale 23  221.082  236.092  219.485  235.679 
Imobilizări necorporale 24  162.118  119.414  159.997  119.236 
Total active   36.806.415  33.460.643  36.084.707  33.419.810 
          
Datorii   

 
 

 
 

 
 

 Datorii financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 17 

 
29.291  60.124  29.603  60.124 

Derivate deţinute pentru managementul 
riscului 18 

 
50.844  4.120  50.245  4.101 

Depozite de la bănci 27  508.289  583.014  508.289  583.014 
Depozite de la clienţi 28  29.695.999  26.374.944  29.736.748  26.381.841 
Credite de la bănci şi alte instituţii financiare 29  931.958  1.137.587  240.600  1.137.587 
Datorie privind impozitul pe profit curent   21.582  102  21.544  0 
Alte datorii  31  535.827  482.498  531.047  481.135 
Obligaţiuni emise 29  512.501  512.239  516.223  515.961 
Datorii subordonate 29  849.017  954.973  849.017  954.973 
Provizioane 30  80.464  77.135  78.037  77.135 
Total datorii   33.215.772  30.186.736  32.561.353  30.195.871 
          
Capitaluri proprii   

 
 

 
 

 
 

 Capital social 32  1.200.000  1.200.000  1.200.000  1.200.000 
Rezultat reportat   2.156.444  1.827.525  2.089.243  1.778.066 
Alte rezerve 33  234.199  246.382  234.111  245.873 
Total capitaluri proprii   3.590.643  3.273.907  3.523.354  3.223.939 
   _________  _________  _________  _________ 
Total datorii şi capitaluri proprii   36.806.415  33.460.643  36.084.707  33.419.810 
 

Situaţia consolidată şi separată a poziţiei financiare trebuie citită împreună cu notele la situaţiile financiare 
consolidate şi separate, parte integrantă a acestora, prezentate în paginile 6 - 122. 
 
Situaţiile financiare consolidate şi separate au fost aprobate de Directorat în data de 30 martie 2018 şi au 
fost semnate în numele acestuia de către: 
 
 
 
 
 
 
Steven van Groningen Mihail Ion 
Preşedinte Vicepreşedinte & Director financiar 
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Grup 

Mii RON 
Capital 
Social 

 Alte 
rezerve 

 Rezultatul 
reportat 

 
Total 

       
Sold la 1 ianuarie 2016 1.200.000  281.215  1.729.380  3.210.595 
Profitul net al exerciţiului financiar 0  0  449.278  449.278 

Alte elemente ale rezultatului global, după impozitare 0  -55.966  0  -55.966 
Total rezultat global aferent exerciţiului financiar, 
după impozitare 0  -55.966  449.278  393.312 
        
Constituirea de rezerve din profitul exerciţiului 
financiar 0  21.133  -21.133   0 
Distribuirea de dividende 0  0  -330.000  -330.000 
        
Sold la 31 decembrie 2016 1.200.000  246.382  1.827.525  3.273.907 
        
Sold la 1 ianuarie 2017 1.200.000  246.382  1.827.525  3.273.907 
Profitul net al exerciţiului financiar 0  0  508.919  508.919 

Alte elemente ale rezultatului global, după impozitare 0  -12.183  0  -12.183 
Total rezultat global aferent exerciţiului financiar, 
după impozitare 0  -12.183  508.919  496.736 
        
Distribuirea de dividende 0  0  -180.000  -180.000 
        
Sold la 31 decembrie 2017 1.200.000  234.199  2.156.444  3.590.643 

 
Banca 

Mii RON 
Capital 
Social  

Alte 
rezerve  

Rezultatul 
reportat  Total 

        
Sold la 1 ianuarie 2016 1.200.000  280.669  1.677.572  3.158.241 
Profitul net al exerciţiului financiar 0  0  451.629  451.629 

Alte elemente ale rezultatului global, după impozitare 0  -55.931  0  -55.931 
Total rezultat global aferent exerciţiului financiar, 
după impozitare 0  -55.931  451.629  395.698 
        
Constituirea de rezerve din profitul exerciţiului 
financiar 0  21.135  

 
-21.135  0 

Distribuirea de dividende 0  0  -330.000  -330.000 
        
Sold la 31 decembrie 2016 1.200.000  245.873  1.778.066  3.223.939 
        
Sold la 1 ianuarie 2017 1.200.000  245.873  1.778.066  3.223.939 
Profitul net al exerciţiului financiar 0  0  491.177  491.177 

Alte elemente ale rezultatului global, după impozitare 0  -11.762  0  -11.762 
Total rezultat global aferent exerciţiului financiar, 
după impozitare 0  -11.762 

 
491.177 

 
479.415 

        
Distribuirea de dividende 0  0  -180.000  -180.000 
Sold la 31 decembrie 2017 1.200.000  234.111  2.089.243  3.523.354 

 
Situaţia consolidată şi separată a modificărilor capitalurilor proprii trebuie citită împreună cu notele la 
situaţiile financiare consolidate şi separate prezentate în paginile 6 – 122 care fac parte integrantă din 
situaţiile financiare consolidate şi separate. 
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Mii RON 

  Grup  Banca 
Nota  2017  2016  2017  2016 

          
Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare          
Profitul exerciţiului financiar   508.919  449.278  491.177  451.629 
          
Ajustări pentru elementele nemonetare:          
Cheltuiala cu amortizarea 11  100.603  80.362  99.552  80.238 
Pierderea netă din deprecierea activelor financiare (venitul 
aferent recuperărilor nu este inclus) 13 

 
470.839  611.099  469.493  611.099 

Deprecierea instrumentelor deţinute în vederea vânzării 10  -1.692  16.771  0  14.106 
Fond comercial negativ   -5.245  0  0  0 
Partea Grupului din câştigul entităţilor afiliate şi asocierilor 
în participaţie 22 

 
-1.485  -9.562  0  0 

Pierdere din vânzarea imobilizărilor corporale şi 
necorporale   

 
12.052  21.446  10.611  11.565 

Cheltuieli nete din provizioane pentru litigii si alte 
provizioane 10,11 

 
-6.680  -14.550  -6.680  -14.550 

Cheltuieli cu impozitul pe profit 14,15  95.138  91.898  92.583  90.950 
Ajustări din reevaluarea la valoarea justă    12.613  -95.642  12.073  -95.605 
Venituri nete din dobânzi 7  -1.178.048  -1.112.104  -1.151.933   -1.111.062  
Pierderi din diferenţe de curs nerealizate   51.409  -4.786  51.409  -4.787 
Venituri din dividende   -1.774  -1.501  -6.711  -15.990 
Profit din exploatare înainte de variaţia activelor şi 
datoriilor din exploatare  

 
56.649  32.709  61.574  17.593 

          
Variaţia activelor din exploatare:          
Descreşterea  activelor financiare deţinute pentru 
tranzacţionare şi a derivatelor deţinute pentru 
managementul riscului  

 

357.397  83.439  356.983  83.460 
(Creşterea) creditelor şi avansurilor acordate băncilor   2.366  -3.034  -16.149  -3.034 
(Creşterea) creditelor şi avansurilor acordate clienţilor   -2.234.162  -2.111.966  -2.360.556  -2.111.941 
(Creşterea)/descreşterea investiţiilor în titluri de valoare   -1.387.170  160.320  -1.384.872  176.572 
(Creşterea)  altor active   -88.901  -74.016  -69.722  -64.036 
Cumpărare de portofoliu de credite   0  -337.067  0  -337.067 
Încasări în numerar din vânzarea portofoliului de credite   225.218  146.318  225.216  146.318 
          
Variaţia datoriilor din exploatare:          
(Descreşterea)/creşterea datoriilor financiare deţinute 
pentru tranzacţionare  

 
-30.833  22.222  -30.521  22.222 

(Descreşterea) depozitelor de la bănci   -77.646  -44.068  -77.646  -44.068 
Creşterea depozitelor de la clienţi   3.222.283  2.575.204  3.269.303  2.578.497 
Creşterea altor datorii   73.039  16.428  73.060  16.258 
Impozitul pe profit plătit   -77.031  -85.019  -75.596  -84.186 
Dobânda plătită   -105.656  -166.072  -102.231   -166.410  
Dobânda încasată   1.307.135  1.439.322  1.275.021  1.438.558 
          
Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare   1.242.688  1.654.720  1.143.864  1.668.736 
          
Activităţi de investiţii          
Încasări în numerar din vânzarea imobilizărilor corporale   10.128  18.280  8.687  8.397 
Achiziţii de imobilizări corporale 23  -55.570  -93.485  -53.821  -83.376 
Achiziţii de imobilizări necorporale 24  -81.788  -63.648  -80.909  -63.488 
Achiziţia investiţiilor în filiale 22  -42.724  0  -42.724  0 
Încasări din vânzarea investiţiilor în entităţi asociate şi 
asocierilor în participaţie 22 

 
0  25.861  0  0 

Încasări din vânzarea de investiţii financiare   153  107.608  153  107.395 
Dividende încasate   1.774  1.501  6.711  15.990 
          
Fluxuri de numerar utilizate în activitate de investiţii   -168.027  -3.883  -161.903   -15.082  
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   Grup  Banca 

Mii RON Nota  2017  2016  2017  2016 
Activităţi de finanţare          
Numerar din împrumuturi de la alte bănci   -92.578  130.982  0  130.981 
Rambursări de împrumuturi de la alte bănci   -902.307  -603.718  -902.307  -603.718 
Rambursări de obligaţiuni emise   0  -222.096  0  -224.902 
Rambursări de împrumuturi subordonate   -116.493  0  -116.493  0 
Plăţi în numerar reperezentand dividende   -180.000  -330.000  -180.000  -330.000 
Fluxuri de numerar din activităţi de finanţare   -1.291.378  -1.024.832  -1.198.800  -1.027.639 
          
(Descreştere) /creştere netă a numerarului şi 
echivalentelor de numerar 

  
-216.717  626.005  -216.839  626.015 

          
Numerar şi echivalente numerar la 1 ianuarie   8.733.261  8.107.256  8.733.257  8.107.242 
          
Numerar şi echivalente numerar la 31 decembrie   8.516.544  8.733.261  8.516.418  8.733.257 
          

 
Analiza numerarului si echivalentelor de numerar 
 
Mii RON   Grup  Banca 
Numerarul şi echivalentele de numerar sunt 
compuse din: Nota 

 
2017  2016  2017  2016 

Numerar în casierie  16  4.516.070  3.502.500  4.515.944  3.502.496 
Disponibilităţi la Banca Centrală 16  3.955.907  4.700.657  3.955.907  4.700.657 
   8.471.977  8.203.157  8.471.851  8.203.153 
Credite şi avansuri acordate băncilor – maturitate 
mai mică de 3 luni  

 
44.567  530.104  44.567  530.104 

Numerar şi echivalente numerar în situaţia 
fluxurilor de trezorerie  

 
8.516.544  8.733.261  8.516.418  8.733.257 

 
 
 
Situaţia consolidată şi separată a fluxurilor de trezorerie trebuie citită împreună cu notele la situaţiile 
financiare consolidate şi separate prezentate în paginile 6 – 122, care fac parte integrantă din situaţiile 
financiare consolidate şi separate.  
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1. ENTITATEA RAPORTOARE 
 
Raiffeisen Bank SA (“Banca”) şi-a început activitatea la data de 1 iulie 2002, în urma fuziunii prin absorbţie a 
Raiffeisen Bank România SA de către Banca Agricolă Raiffeisen SA, prin emisiune de acţiuni. Fuziunea dintre 
cele două bănci s-a finalizat la data de 30 iunie 2002 cu scopul de a alinia operaţiunile Grupului Raiffeisen în 
România. 
 
Banca este autorizată de Banca Naţională a României să desfăşoare activităţi bancare. Sediul social se află 
în Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca, nr. 246 C, sector 1, Bucureşti, România. 
 
Situaţiile financiare consolidate şi separate ale Băncii pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017 
cuprind Banca şi subsidiarele sale (denumite în continuare “Grupul”).  
 
Activităţile de bază ale Grupului sunt reprezentate de furnizarea de servicii bancare pentru persoane fizice şi 
juridice, activităţi de brokeraj, leasing şi gestiune a activelor financiare. 
 
Obiectul principal de activitate al Băncii este reprezentat de furnizarea de servicii bancare pentru persoane 
fizice şi juridice. Serviciile oferite includ: deschideri de cont curent, plăţi interne şi internaţionale, operaţiuni de 
schimb valutar, acordarea de finanţări pentru nevoi operaţionale, finanţări pe termen mediu, garanţii bancare, 
acreditive. Grupul oferă, de asemenea, servicii de consultanţă financiară pentru întreprinderile mici şi mijlocii 
care operează pe teritoriul României, servicii de leasing financiar, servicii de economisire-creditare în sistem 
locativ şi servicii de gestiunea activelor financiare. Grupul îşi desfăşoară activitatea atât prin intermediul 
sediului central din Bucureşti cât şi prin intermediul reţelei sale de 451 de agenţii la 31.12.2017 (2016: 478 
agenţii). 
 
Banca este administrată în sistem dualist de un Consiliu de Supraveghere format din 7 membri şi un 
Directorat format din 7 membri.  
 
Membrii Consiliului de Supraveghere la 31 decembrie 2017 sunt: 
 

§ Johann Strobl – Preşedinte 
§ Martin Grüll – Vicepreşedinte 
§ Ana Maria Mihaescu – Membru independent 
§ Hannes Mösenbacher – Membru 
§ Peter Lennkh – Membru 
§ Anca Ileana Ioan – Membru independent 
§ Andreas Gschwenter-Membru 

 
Componenţa Directoratului la 31 decembrie 2017 este următoarea: 
 

§ Steven van Groningen – Preşedinte 
§ Cristian Sporiş – Vicepreşedinte, coordonator Divizia Corporaţii 
§ James D. Stewart, Jr. – Vicepreşedinte, coordonator Divizia Trezorerie şi Pieţe de Capital 
§ Bogdan Popa – Vicepreşedinte, coordonator Divizia Operaţiuni şi IT 
§ Vladimir Kalinov – Vicepreşedinte, coordonator Divizia Retail 
§ Mircea Busuioceanu – Vicepreşedinte, coordonator Divizia Risc  
§ Mihail Ion – Vicepreşedinte, coordonator Divizia Control Financiar şi Contabilitate  
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2. BAZELE ÎNTOCMIRII 
 
a) Declaraţie de conformitate 
 
Situaţiile financiare consolidate şi separate au fost întocmite în conformitate cu Ordinul Băncii Naţionale a 
României nr. 27/2010, cu modificările şi completările ulterioare, care impune ca aceste situaţii financiare să fie 
întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea 
Europeană (denumite în continuare „IFRS”). Evidenţele contabile ale Băncii sunt menţinute în RON, în 
conformitate cu legislaţia contabilă din România precum şi cu reglementările bancare în vigoare emise de 
Banca Naţională a României. 
 
Începând cu anul 2012 Banca Naţională a României a emis reglementări prin care IFRS devin bază a 
contabilităţii pentru instituţiile de credit. Astfel evidenţele contabile ale Băncii şi ale Raiffeisen Banca pentru 
Locuinţe sunt armonizate, în toate aspectele semnificative, cu aceste standarde.  
 
Subsidiarele, entităţile asociate şi asocierile în participaţie non bancare îşi întocmesc situaţiile financiare în 
conformitate cu legislaţia contabilă din România precum şi cu reglementările bancare în vigoare emise de 
către Banca Naţională a României („conturi statutare”), cu excepţia ICS Raiffeisen Leasing S.R.L., care îşi 
întocmeşte situaţiile financiare în conformitate cu legislaţia contabilă a Republicii Moldova. 
 
Aceste conturi au fost retratate pentru a reflecta diferenţele existente între conturile statutare şi IFRS. În mod 
corespunzător, conturile statutare au fost ajustate, în cazul în care a fost necesar, pentru a armoniza aceste 
situaţii financiare, în toate aspectele semnificative, cu IFRS.  
 
 
b) Bazele evaluării 
 
Situaţiile financiare consolidate şi separate au fost întocmite pe baza costului istoric cu excepţia următoarelor 
elemente semnificative din situaţia consolidată a poziţiei financiare: 
· instrumentele financiare derivate sunt evaluate la valoarea justă; 
· instrumentele financiare deţinute pentru tranzacţionare şi cele deţinute la valoare justă prin contul de 
profit sau pierdere sunt evaluate la valoare justă; 
· activele financiare disponibile pentru vânzare sunt evaluate la valoarea justă; 
· datoriile aferente aranjamentelor de plată pe bază de acţiuni cu decontare în numerar sunt evaluate la 
valoarea justă. 
 
 
c) Moneda funcţională şi de prezentare 
 
Elementele incluse în situaţiile financiare ale fiecărei entităţi din Grup sunt evaluate folosind moneda mediului 
economic principal în care entitatea operează („moneda funcţională”). Situaţiile financiare consolidate şi 
separate sunt prezentate în RON, care este moneda funcţională şi de prezentare a Băncii, rotunjită la o mie 
de unităţi. 
 
 
d) Utilizarea estimărilor şi raţionamentelor semnificative 
 
Pregătirea situaţiilor financiare consolidate şi separate în conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea 
Europeană presupune din partea conducerii utilizarea unor raţionamente, estimări şi ipoteze ce afectează 
aplicarea politicilor contabile, precum şi valoarea raportată a activelor, datoriilor, veniturilor şi cheltuielilor. 
Estimările şi raţionamentele aferente se bazează pe experienţă şi pe numeroşi factori consideraţi rezonabili în 
condiţiile date, rezultatele acestora formând baza emiterii de judecăţi de valoare cu privire la valoarea 
contabilă a activelor şi datoriilor, valoare care nu poate fi dedusă din alte surse. Rezultatele actuale pot fi 
diferite de valorile estimate. 
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2. BAZELE ÎNTOCMIRII (continuare) 
 
Estimările şi ipotezele utilizate sunt revizuite periodic. Revizuirile estimărilor contabile sunt recunoscute în 
perioada în care estimarea este revizuită, dacă revizuirea afectează doar acea perioadă, sau în perioada în 
care estimarea este revizuită şi perioadele viitoare dacă revizuirea afectează atât perioada curentă, cât şi 
perioadele viitoare. Raţionamentele efectuate de către conducere la aplicarea politicilor contabile care au un 
efect semnificativ asupra situaţiilor financiare consolidate şi separate, precum şi estimările ce implică un grad 
semnificativ de incertitudine sunt prezentate în Nota 5. 
 
3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE 
 
Politicile contabile prezentate mai jos au fost aplicate în mod consecvent de către entităţile din Grup de-a 
lungul exerciţiilor financiare prezentate în situaţiile financiare consolidate şi separate. 
 
a) Bazele consolidării 
 
(i) Subsidiarele 
 
Subsidiarele sunt entităţi aflate sub controlul Băncii. Controlul există atunci când o entitate are puterea de a 
conduce, în mod direct sau indirect, politicile financiare şi operaţionale ale unei entităţi pentru a obţine 
beneficii din activitatea acesteia. La momentul evaluării controlului sunt luate în calcul şi drepturile de vot 
potenţiale sau convertibile care pot fi exercitate. Situaţiile financiare ale subsidiarelor sunt incluse în situaţiile 
financiare consolidate din momentul în care începe exercitarea controlului şi până în momentul încetării lui. 
 
Banca deţine: 
 
· 99,99% (2016: 50%) participaţie în Raiffeisen Leasing IFN SA; 
· 99,99% (2016: 50%) participaţie în ICS Raiffeisen Leasing S.R.L. din Republica Moldova, companie 

deţinută 100% de Raiffeisen Leasing IFN SA; 
· 100% (2016: 100%) din capitalul social al Raiffeisen Services S.R.L, o companie care furnizează servicii 

financiare, cu excepţia celor referitoare la serviciile prestate pe pieţele de capital; 
· 99,99% (2016: 99,99%) din capitalul social al societăţii Raiffeisen Asset Management S.A., o companie 

de administrare a activelor financiare, care are ca obiectiv administrarea fondurilor de investiţii.  
 
Banca a consolidat situaţiile financiare ale subsidiarelor sale în conformitate cu IFRS 10 „Situaţii financiare 
consolidate”. 
 
Banca a clasificat participaţiile în subsidiare ca active financiare disponibile pentru vânzare şi le-a evaluat la 
cost de achiziţie la data bilanţului deoarece reprezintă instrumente de capitaluri proprii pentru care nu există o 
piaţă activă pentru un instrument identic şi valoarea justă a acestora nu poate fi determinată în mod credibil. 
Orice evaluare la valoarea justă necesită judecăţi semnificative din partea managementului. 
 
(ii) Asocieri în participaţie 
 
Grupul deţine 33,32 % (2016: 33,32%) în capitalul societăţii Raiffeisen Banca pentru Locuinţe S.A., bancă 
destinată exclusiv activităţii de economisire-creditare. 
 
Grupul a consolidat situaţiile financiare ale asocierilor sale în participaţie în conformitate cu IAS 28 „Investiţii in 
entităţi asociate şi asocieri in participaţie” utilizând metoda punerii în echivalenţă.  
 
Banca a clasificat această investiţie ca fiind activ financiare disponibil pentru vânzare şi a evaluat-o la cost de 
achiziţie la data bilanţului, mai puţin provizionul pentru depreciere.  
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3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE  
 
(iii) Entităţi asociate 
 
Entităţile asociate sunt acele societăţi în care Grupul poate exercita o influenţă semnificativă, dar nu şi un 
control asupra politicilor financiare şi operaţionale.  
 
Situaţiile financiare consolidate includ cota-parte a Grupului din rezultatele entităţilor asociate şi asocierilor în 
participaţie determinată pe baza metodei punerii în echivalenţă, de la data la care Grupul a început să 
exercite influenţa semnificativă şi până la data la care această influenţă încetează (vezi Nota 22). 
 
În cazul în care cota-parte a Grupului din pierderile entităţiilor asociate depăşeşte valoarea contabilă a 
investiţiei, valoarea contabilă este redusă la zero, iar pierderile ulterioare nu sunt recunoscute, cu excepţia 
situaţiei în care Grupul are obligaţii legale sau constructive sau a făcut plăţi în numele entităţii asociate. După 
aplicarea metodei punerii în echivalenţă, inclusiv după recunoaşterea pierderilor entităţiilor asociate, 
investitorul aplică dispoziţiile IAS 39 “Instrumente financiare: recunoaştere şi evaluare” pentru a determina 
dacă este necesară recunoaşterea vreunei pierderi suplimentare din depreciere cu privire la investiţia netă a 
investitorului în entitatea asociată. 
 
Banca deţine o participaţie de 33,33% (2016: 33,33%) în Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN SA. 
Grupul a inclus, de asemenea, cota-parte a câştigurilor sau pierderilor din aceste entităţi asociate în 
conformitate cu IFRS 11 “Asocieri în participaţie”.  
 
Banca a clasificat aceste investiţii ca fiind active financiare disponibile pentru vânzare şi le-a evaluat la cost 
de achiziţie la data bilanţului, mai puţin provizionul pentru depreciere, acolo unde este cazul. 
 
(iv) Tranzacţii eliminate la consolidare 
 
Decontările şi tranzacţiile în interiorul Grupului, precum şi profiturile nerealizate rezultate din tranzacţii în 
interiorul Grupului (cu excepţia câştigurilor sau pierderilor din diferenţe de curs aferente acestor tranzacţii), au 
fost eliminate în totalitate din situaţiile financiare consolidate. Profiturile nerealizate rezultate din tranzacţiile cu 
entităţi asociate sau asocieri în participaţie sunt eliminate în limita cotei de participare a Grupului. Pierderile 
nerealizate sunt eliminate în mod identic cu profiturile nerealizate, dar numai în măsura în care nu există 
indicii de depreciere a valorii. 
 
b) Moneda străină 
 
(i) Tranzacţii în moneda străină 
 
Operaţiunile exprimate în monedă străină sunt convertite în RON la cursul oficial de schimb de la data 
decontării tranzacţiei. Activele şi datoriile monetare înregistrate în devize la data raportării sunt convertite în 
moneda funcţională la cursul de schimb din ziua respectivă. Câştigurile sau pierderile din elementele 
monetare sunt reprezentate de diferenţa dintre costul amortizat exprimat în moneda funcţională la începutul 
perioadei de raportare, ajustat cu dobândă efectivă şi plăţile efectuate în perioadă şi costul amortizat în 
moneda străină convertit în moneda funcţională la cursul de închidere al perioadei. Activele şi datoriile 
nemonetare denominate în monedă străină care sunt măsurate la valoarea justă sunt reconvertite în moneda 
funcţională la cursul de schimb de la data la care s-a determinat valoarea justă. Câştigurile sau pierderile din 
decontare sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere, cu excepţia cazurilor în care diferenţele de curs 
provin din translatarea instrumentelor financiare de natura elementelor de capital clasificate ca fiind 
disponibile pentru vânzare şi care sunt incluse în rezerva provenind din modificarea valorii juste a acestor 
instrumente financiare. 
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3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 
 
Ratele de schimb ale principalelor monede străine au fost: 
 

Moneda  31 decembrie 2017 
 
31 decembrie 2016 

 % Creştere/ 
(Descreştere) 

       
Euro (EUR)  1:RON 4,6597  1:RON 4,5411  2,61% 
Dolar American (USD)  1:RON 3,8915  1:RON 4,3033  -9,57% 
 
(ii) Entităţi care operează în străinătate 
 
Entitatea care operează în străinătate este aceea ale cărei activităţi se desfăşoară într-o altă ţară sau monedă 
decât cea a entităţii raportoare. 
Activele şi datoriile entităţilor din străinătate, incluzând fondul comercial şi ajustările la valoarea justă care 
decurg din achiziţie sunt convertite în RON la cursul de schimb de la data raportării. Veniturile şi cheltuielile 
operaţiunilor din străinătate sunt convertite în RON la cursul de schimb de la data tranzacţiilor. 
 
Diferenţele de curs provenind din conversia tranzacţiilor aferente entităţilor din străinătate sunt recunoscute 
direct în capitalurile proprii. Atunci când entitatea din străinătate îşi încetează activitatea, parţial sau integral, 
rezerva de translatare aferentă diferenţelor de curs este parţial sau în totalitate recunoscută în contul de profit 
şi pierdere. 
 
c) Venituri şi cheltuieli din dobânzi  
 
Veniturile şi cheltuielile din dobânzi sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere folosind metoda ratei 
dobânzii efective pentru toate instrumentele financiare. Metoda dobânzii efective este o metodă de calcul a 
costului amortizat al unui activ financiar sau a unei datorii financiare şi de alocare a venitului sau a cheltuielii 
din dobânzi pe o perioadă relevantă de timp. Rata dobânzii efective este rata exactă care actualizează 
fluxurile viitoare estimate de numerar de plătit sau de încasat pe perioada de viaţă a instrumentului financiar 
(sau, când e cazul, pe o perioadă mai scurtă) la valoarea netă raportată a activului sau datoriei financiare. 
Pentru calculul ratei dobânzii efective, Grupul estimează fluxurile viitoare de numerar luând în considerare toţi 
termenii contractuali ai instrumentului financiar, dar nu ţine cont de pierderile viitoare. Metoda de calcul a 
dobânzii efective include toate spezele şi comisioanele plătite sau primite între părţile contractuale, costurile 
de tranzacţionare, şi alte prime şi discounturi care fac parte integral din rata dobânzii efective. Metoda ratei 
dobânzii efective reprezintă o metodă de calcul a costului amortizat al împrumuturilor acordate clienţilor prin 
care comisioanele de originare şi de administrare primite de la părţile contractante, precum şi costurile direct 
atribuibile creditului trebuie să fie incluse în rata dobânzii efective, amortizate şi recunoscute ca venit din 
dobânzi pe durata creditului. 
Veniturile şi cheltuielile cu dobânzile prezentate în situaţia consolidată a rezultatului global includ: 
· dobânzi la creditele şi avansurile acordate clienţilor determinate prin metoda ratei dobânzii efective; 
· venituri/cheltuieli din speze şi comisioane de originare şi de administrare ale activelor şi datoriilor 
financiare; 
· dobânzi la activele şi datoriile financiare la cost amortizat, determinate prin metoda ratei dobânzii efective; 
· dobânzi la instrumente financiare clasificate ca disponibile pentru vânzare, determinate prin metoda ratei 
dobânzii efective; 
· dobânzi la titlurile de valoare desemnate la valoare justă prin contul de profit sau pierdere. 
 
Veniturile şi cheltuielile din speze şi comisioane direct atribuibile activului sau datoriei financiare la momentul 
iniţierii (atât venit cât şi cheltuială) sunt incluse în calculul ratei efective a dobânzii.  
 
Comisioanele de originare şi administrare a creditelor care pot fi identificate separat sunt amortizate împreună 
cu costurile direct atribuibile şi sunt recunoscute ca o ajustare la rata dobânzii efective a creditului. 
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3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 
 
Veniturile şi cheltuielile din dobânzi provenind din activele şi datoriile deţinute pentru tranzacţionare sunt 
prezentate împreună cu schimbările de valoare justă a activelor şi datoriilor deţinute pentru tranzacţionare în 
rezultatul net din tranzacţionare. 
 
d) Speze şi comisioane  
 
Veniturile din speze şi comisioane provin din serviciile financiare furnizate de Grup şi includ comisioane din 
angajamente, comisioane din operaţiuni cu carduri, din servicii de administrare a numerarului, servicii de 
brokeraj, consiliere pentru investiţii şi planificare financiară, servicii de investment banking, tranzacţii 
financiare structurate şi servicii de administrare a activelor financiare. 
 
Alte venituri din comisioane şi speze provenite din servicii financiare prestate de către Grup, incluzând servicii 
de administrare a numerarului, brokeraj, consultanţă pe plan investiţional, planificare financiară, servicii de 
investiţii bancare, sunt recunoscute în situaţia consolidată şi separată a rezultatului global pe baza principiului 
independenţei exerciţiului, adică în momentul în care serviciul respectiv este prestat. Alte cheltuieli din speze 
şi comisioane se referă în principal la comisioane din tranzacţii care sunt recunoscute pe măsură ce serviciul 
a fost primit. 
 
Alte venituri din speze şi comisioane aferente produselor de economisire-creditare, care nu sunt incluse în 
calculul ratei efective a dobânzii a instrumentelor financiare, sunt recunoscute atunci când serviciile asociate 
sunt prestate.  
 
e) Venit net din tranzacţionare 
 
Venitul net din tranzacţionare este reprezentat de diferenţa între câştigul şi pierderea din activele şi datoriile 
tranzacţionabile şi include modificările de valoare justă realizate şi nerealizate, dobânzi, dividende şi diferenţe 
de conversie valutară. 
 
f) Venit/cheltuială netă din alte instrumente financiare recunoscute la valoare justă 
 
Venitul/cheltuiala netă din alte instrumente financiare recunoscute la valoare justă provine din instrumente 
derivate deţinute pentru acoperirea riscului şi din active şi datorii financiare recunoscute la valoare justă prin 
contul de profit sau pierdere şi include toate modificările de valoare justă realizate şi nerealizate, dobânzi, 
dividende şi diferenţe de conversie valutară. 
 
g) Dividende 
 
Veniturile din dividende sunt recunoscute în situaţia consolidată şi separată a rezultatului global la data la 
care este stabilit dreptul de a primi aceste venituri. În cele mai multe cazuri, aceasta este reprezentată de 
data ex-dividend pentru instrumentele de capital. Veniturile din dividende sunt reflectate ca o componentă a 
altor venituri operaţionale, în funcţie de clasificarea instrumentului. 
 
Impozitul pe dividende se înregistrează odată cu plata dividendelor şi este scadent în luna imediat următoare. 
 
Dividendele sunt tratate de către Grup ca o distribuire a profitului în perioada în care au fost declarate şi 
aprobate de către Adunarea Generală a Acţionarilor.  
 
h) Plăţi de leasing 
 
Plăţile de leasing operaţional sunt recunoscute în situaţia consolidată şi separată a rezultatului global pe baza 
metodei liniare pe durata contractului de leasing. Facilităţile de leasing primite sunt recunoscute ca parte 
integrantă a cheltuielii totale de leasing, pe durata contractului de leasing. Cheltuielile cu leasingul operaţional 
sunt recunoscute ca o componentă a cheltuielilor operaţionale. 
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3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 
 
Plăţile minime de leasing în cadrul contractelor de leasing financiar sunt împărţite proporţional între cheltuiala 
cu dobânda de leasing şi reducerea datoriei de leasing. Cheltuiala cu dobânda de leasing este alocată 
fiecărei perioade de leasing în aşa fel încât să producă o rată de dobândă constantă pentru datoria de leasing 
rămasă.  
 
i) Impozitul pe profit  

 
Impozitul pe profit aferent exerciţiului cuprinde impozitul curent şi impozitul amânat. Impozitul pe profit este 
recunoscut în contul de profit şi pierdere sau în capitaluri proprii dacă impozitul este aferent elementelor de 
capital sau în alte elemente ale rezultatului global. Impozitul curent este impozitul de plătit aferent profitului 
realizat în perioada curentă, determinat în baza procentelor aplicate la data bilanţului şi a tuturor ajustărilor 
aferente perioadelor precedente. 
 
Impozitul amânat este determinat folosind metoda bilanţului pentru acele diferenţe temporare ce apar între 
baza fiscală de calcul a impozitului pentru active şi datorii şi valoarea contabilă a acestora folosită pentru 
raportare în situaţiile financiare. 
 
Impozitul amânat nu se recunoaşte pentru fondul de comerţ provenit din tranzacţii care nu sunt combinări de 
întreprinderi şi care nu afectează nici profitul contabil nici pe cel fiscal. Impozitul amânat este calculat pe baza 
procentelor de impozitare care se aşteaptă să fie aplicabile diferenţelor temporare la reluarea acestora, în 
baza legislaţiei în vigoare la data raportării. Creanţele şi datoriile privind impozitul amânat se compensează 
dacă există un drept legal de a compensa datoriile privind impozitul curent cu creanţele privind impozitul 
curent şi acestea se raportează la impozitul perceput de aceeaşi autoritate fiscală pentru aceeaşi entitate 
impozabilă sau pentru entităţi impozabile diferite ale căror datorii şi creanţe privind impozitul curent urmează 
să se compenseze sau să se realizeze în acelaşi timp. 
 
Creanţa privind impozitul amânat este recunoscută numai în măsura în care este probabilă realizarea de 
profituri viitoare care să se poată utiliza la acoperirea pierderii fiscale. Creanţa este revizuită la încheierea 
fiecărui exerciţiu financiar şi este diminuată în măsura în care beneficiul fiscal aferent este improbabil să se 
realizeze. 
 
j) Active şi datorii financiare 
 
(i) Clasificare 
 
Grupul clasifica instrumentele financiare deţinute în următoarele categorii: 
 
Active sau datorii financiare la valoare justă prin contul de profit şi pierdere 
 
Această categorie are două subcategorii:  
 
· active sau datorii financiare deţinute pentru tranzacţionare  
· instrumente financiare clasificate la valoare justă prin contul de profit şi pierdere la momentul 

recunoaşterii iniţiale.  
 

Active şi datorii financiare deţinute pentru tranzacţionare 
 
Activele şi datoriile financiare deţinute pentru tranzacţionare sunt cele pe care Grupul le-a achiziţionat sau pe 
care le dobândeşte cu scopul de a le vinde sau de a le răscumpăra într-un viitor apropiat, sau cele pe care le 
deţine ca parte a unui portofoliu care este administrat pentru a obţine profit pe termen scurt sau pentru a 
menţine o poziţie pe termen scurt. 
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3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 
 
Activele şi datoriile financiare deţinute pentru tranzacţionare sunt recunoscute iniţial şi măsurate ulterior la 
valoarea justă în situaţia consolidată a poziţiei financiare iar costurile de tranzacţionare sunt înregistrate direct 
în contul de profit şi pierdere. Toate schimbările de valoare justă sunt recunoscute ca parte din profitul net din 
tranzacţionare în contul de profit şi pierdere.  
 
Activele şi datoriile financiare deţinute pentru tranzacţionare nu pot fi reclasificate ulterior recunoaşterii lor, 
decât dacă îndeplinesc următoarele condiţii: 

· dacă activul financiar îndeplineşte condiţiile de încadrare în categoria creditelor şi a altor creanţe 
(dacă activul financiar nu a fost clasificat ca şi activ financiar deţinut pentru tranzacţionare la 
recunoaşterea iniţială), acesta poate fi reclasificat dacă Grupul are intenţia şi capacitatea de a deţine 
activul respectiv în viitorul apropiat sau până la scadenţă; 
· dacă activul financiar nu îndeplineşte condiţiile de încadrare în categoria creditelor şi a altor creanţe, 
atunci acesta poate fi reclasificat doar în cazuri excepţionale. 

 
Instrumente derivate deţinute pentru managementul riscului 
 
Instrumentele derivate deţinute pentru scopuri de acoperire a riscului includ active şi datorii derivate care nu 
sunt clasificate ca active sau datorii deţinute pentru tranzacţionare. Instrumentele derivate deţinute pentru 
acoperirea riscului sunt recunoscute la valoare justă în situaţia consolidată a poziţiei financiare. După 
recunosterea iniţială, instrumentele derivate sunt ulterior măsurate la valoarea justă fără deducerea nici unui 
cost de tranzacţionare care poate apărea în momentul cumpărării sau vânzării. 
 
Modificările în valoarea justă a acestor instrumente sunt recunoscute imediat în contul de profit şi pierdere ca 
parte a venitului net din tranzacţionare. 

 
Instrumentele derivate exceptând derivatele pentru managementul riscului sunt, de asemenea, încadrate ca 
fiind deţinute pentru tranzacţionare.  
 
Investiţii deţinute până la scadenţă 
 
Investiţiile deţinute până la scadenţă reprezintă acele active financiare nederivate cu plăţi fixe sau 
determinabile şi scadenţă fixă pe care Grupul are intenţia fermă şi posibilitatea de a le păstra până la 
scadenţă. 
 
Active financiare disponibile pentru vânzare 
 
Activele financiare disponibile în vederea vânzării sunt acele active financiare nederivate care sunt 
desemnate drept disponibile pentru vânzare sau care nu sunt clasificate drept (a) credite şi avansuri, (b) 
investiţii deţinute până la scadenţă, sau (c) active financiare la valoarea justă prin contul de profit şi pierdere. 
Activele financiare disponibile pentru vânzare sunt reprezentate de investiţii în titluri de capital necotate, 
obligaţiuni, certificate de trezorerie cu discount sau cu cupon emise de Guvernul României şi instituţii de 
credit. 
 
Credite şi avansuri 
 
Creditele şi avansurile sunt active financiare nederivate cu plăţi fixe sau determinabile şi care nu sunt cotate 
pe o piaţă activă, altele decât: 
 

(a) cele pe care entitatea intenţionează să le vândă imediat sau în scurt timp, care trebuie clasificate drept 
deţinute în vederea tranzacţionării, şi cele pe care entitatea, la recunoaşterea iniţială, le desemnează la 
valoarea justă prin profit sau pierdere; 
(b) cele pe care entitatea, la recunoaşterea iniţială, le desemnează drept disponibile în vederea vânzării; 
sau 
(c) cele pentru care deţinătorul s-ar putea să nu recupereze în mod substanţial toată investiţia iniţială, din 
altă cauză decât deteriorarea creditului, care trebuie clasificate drept disponibile în vederea vânzării. 
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3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 
 
(ii) Recunoaştere 
 
Grupul recunoaşte iniţial activele si datoriile financiare la valoarea justă la data la care sunt originate. 
 
(iii) Derecunoaştere 
 
Grupul derecunoaşte un activ financiar atunci când drepturile de a primi fluxuri de numerar din acel activ 
financiar expiră sau atunci când Grupul a transferat drepturile de a primi fluxurile de numerar contractuale 
aferente acelui activ financiar într-o tranzacţie în care a transferat în mod semnificativ toate riscurile şi 
beneficiile dreptului de proprietate. Orice interes în activele financiare transferate reţinut de Grup sau creat 
pentru Grup este recunoscut separat ca un activ sau datorie. 
 
Grupul derecunoaşte o datorie financiară atunci când s-au încheiat obligaţiile contractuale sau atunci când 
obligaţiile contractuale sunt anulate sau expiră. 
 
Grupul intră într-o tranzacţie prin care transferă active recunoscute în situaţia consolidată şi separată a 
poziţiei financiare dar reţine fie toate riscurile şi beneficiile asociate activelor transferate, fie o parte a 
acestora. Dacă toate sau o mare parte a riscurilor şi beneficiilor sunt reţinute, atunci activele transferate nu 
sunt derecunoscute din situaţia consolidată şi separată a poziţiei financiare. Transferurile de active cu 
reţinerea tuturor sau a celor mai semnificative riscuri şi beneficii sunt, de exemplu, tranzacţiile de vânzare cu 
clauză de răscumpărare. În cazul tranzacţiilor în care Grupul nici nu reţine nici nu transferă substanţial 
riscurile şi beneficiile care decurg din proprietatea asupra unui activ financiar, activul respectiv se 
derecunoaşte dacă s-a pierdut controlul asupra lui. 
 
Drepturile şi obligaţiile reţinute în urma transferului sunt recunoscute separat ca active şi datorii, după cum 
este cazul. În transferurile în care controlul asupra activului este reţinut, Grupul recunoaşte în continuare 
activul în măsura în care rămâne implicat, gradul de implicare fiind determinat de gradul în care este expus la 
schimbarea de valoare a activului transferat.  
 
Activul respectiv este derecunoscut dacă se întrunesc criteriile pentru derecunoaştere. 
 
(iv) Compensări 
 
Activele şi datoriile financiare sunt compensate, iar rezultatul net este prezentat în situaţia consolidată şi 
separată a poziţiei financiare doar atunci când Grupul are un drept legal de compensare şi dacă intenţionează 
decontarea lor pe o bază netă sau dacă intenţionează realizarea activului şi stingerea datoriei în mod 
simultan. 
 
Veniturile şi cheltuielile sunt compensate numai atunci când este permis de standardele contabile, sau pentru 
profitul şi pierderea rezultate dintr-un grup de tranzacţii similare cum ar fi cele din activitatea de tranzacţionare 
a Grupului. 
 
(v) Evaluarea la cost amortizat  
 
Costul amortizat al unui activ sau al unei datorii financiare reprezintă valoarea la care activul financiar sau 
datoria financiară este măsurată la recunoaşterea iniţială, mai puţin rambursările de principal, la care se 
adaugă sau se scade amortizarea cumulată determinată folosind metoda ratei efective a dobânzii pentru 
diferenţele dintre valoarea iniţială şi valoarea la data maturităţii, mai puţin reducerile din deprecierea activelor 
sau din imposibilitatea de recuperare. 
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3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 
 
(vi)  Evaluarea la valoarea justă 
 
Valoarea justă reprezintă preţul care ar fi primit pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru a transfera o 
datorie printr-o tranzacţie normală între participanţii la piaţă la data evaluării pe o piaţă principală sau, în 
absenţa ei, pe piaţa cea mai avantajoasă pentru care Grupul are acces la acea dată. Valoarea justă a unei 
datorii reflectă riscul de neperformanţă. 
 
Toate estimările şi judecăţile semnificative folosite în determinarea valorii de piaţă sunt descrise în Nota 5. 
Participaţiile nelistate pentru care nu se poate face o estimare credibilă a valorii de piaţă sunt evaluate la cost 
şi sunt testate periodic pentru deprecierea valorii. 
 
(vii) Identificarea şi evaluarea deprecierii de valoare 
 
Active deţinute la cost amortizat  
 
La data fiecărei raportări, Grupul analizează dacă există vreun indiciu obiectiv, potrivit căruia un activ financiar 
sau un grup de active financiare este depreciat. Un activ financiar sau un grup de active financiare este 
depreciat şi apar pierderi din depreciere dacă şi numai dacă există indicii obiective cu privire la deprecierea 
acestora ca rezultat al unuia sau mai multor evenimente apărute după recunoaşterea iniţială a activului 
(“eveniment generator de pierderi”), iar evenimentul (sau evenimentele) generatoare de pierdere au un impact 
asupra fluxurilor de numerar viitoare ale activului financiar sau grupului de active financiare care poate fi 
estimat în mod credibil. Este probabil ca identificarea unui singur eveniment care să fi cauzat deprecierea să 
fie dificil de realizat. Deprecierea este posibil să fi fost cauzată de efectul combinat al mai multor evenimente. 
Pierderile aşteptate ca urmare a evenimentelor viitoare, indiferent de cât de probabile sunt, nu sunt 
recunoscute. Dacă există indicii obiective că a avut loc o pierdere din deprecierea creditelor şi creanţelor sau 
a investiţiilor deţinute până la scadenţă înregistrate la cost amortizat, atunci pierderea este măsurată ca 
diferenţă între valoarea contabilă a activului şi valoarea actualizată a fluxurilor viitoare de numerar estimate 
actualizate la rata iniţială a dobânzii efective a activului financiar calculată la recunoaşterea iniţială. Dacă un 
credit, creanţă sau investiţie deţinută până la scadenţă are o rată variabilă a dobânzii, rată de actualizare 
pentru evaluarea oricărei pierderi din amortizare este rata efectivă a dobânzii, formată din factorul variabil al 
dobânzii la valoarea curentă şi marjă contractuală de la momentul recunoaşterii iniţiale.  
 
Valoarea contabilă a activului poate fi diminuată prin folosirea unui cont de provizion pentru depreciere. 
Cheltuiala cu pierderea din depreciere se recunoaşte în situaţia consolidată şi separată a rezultatului global. 
Dacă într-o perioadă următoare, pierderea din depreciere se diminuează şi diminuarea este datorată unui 
eveniment care are loc după recunoaşterea deprecierii, pierderea din depreciere recunoscută anterior este 
reluată fie direct, fie prin utilizarea unui cont de provizion. Reducerea de depreciere se recunoaşte în situaţia 
consolidată şi separată a rezultatului global. 
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3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 
 
Credite şi avansuri acordate clienţilor 
 
Grupul a inclus informaţii legate de următoarele evenimente generatoare de pierdere, ca dovada obiectivă 
asupra deprecierii creditelor acordate clienţilor sau grupurilor de clienţi: 

(a) dificultăţi financiare semnificative ale împrumutatului determinate în conformitate cu sistemul intern de 
evaluare a clienţilor; 
(b) o încălcare a contractului, cum ar fi neplata sau întârzierea la plată a principalului sau dobânzii; 
(c) creditorul, din motive legale sau economice legate de situaţia financiară îndoielnică a împrumutatului, 
acordă acestuia anumite concesii pe care altfel nu le-ar fi acordat; 
(d) devine probabil că debitorul va intra în faliment sau în altă formă de reorganizare financiară; 
(e) dispariţia unei pieţe active pentru activul financiar respectiv din cauza dificultăţilor financiare; 
(f) existenţa unor informaţii credibile care să indice o scădere măsurabilă în fluxurile de numerar viitoare 
estimate ale unui grup de active financiare de la momentul recunoaşterii iniţiale, deşi scăderea nu poate fi 
identificată încă pentru fiecare activ financiar în parte, incluzând:  

(i) schimbări nefavorabile în comportamentul de plată al debitorilor grupului, sau 
(ii) condiţii economice naţionale sau locale care pot fi corelate cu pierderea / deprecierea activelor 
Grupului. 

În procesul de evaluare a deprecierii, Grupul evaluează mai întai dacă există indicii obiective de depreciere, 
conform celor prezentate mai sus, în mod individual pentru credite acordate clienţilor care sunt individual 
semnificative, sau în mod individual sau colectiv pentru credite care nu sunt individual semnificative. În 
situaţia în care Grupul consideră că nu există indicii obiective de depreciere pentru activele financiare 
evaluate individual, fie că acestea sunt semnificative sau nu, acesta va include creditele acordate clienţilor 
într-un grup de credite cu caracteristici ale riscului de credit similare şi va testa în mod colectiv grupul de 
credite pentru depreciere. Creditele şi avansurile acordate clientelei care sunt testate individual pentru 
depreciere şi pentru care o pierdere de valoare este recunoscută sau continuă să fie recunoscută, nu se 
cuprind în evaluarea colectivă pentru depreciere. Pentru evaluarea colectivă, creditele şi avansurile acordate 
clienţilor sunt grupate pe categorii în funcţie de caracteristici similare ale riscului de credit asociat, categorii 
care furnizează indicii cu privire la capacitatea debitorilor de a-şi achita ratele scadente conform termenilor 
contractuali (de exemplu, pe baza evaluării riscului de credit de către Grup sau pe baza grilei de notare a 
Grupului care ia în considerare tipul de bun, industria, localizarea geografică, tipul garanţiei, stadiul sumelor 
restante şi alţi factori). 
Caracteristicile alese sunt relevante pentru estimarea fluxurilor viitoare de numerar pentru grupuri de active de 
acest tip, indicând capacitatea debitorului de a plăti toate sumele datorate în conformitate cu termenii 
contractuali ai activelor evaluate. 
În evaluarea deprecierii colective, Grupul utilizează modelarea statistică a evoluţiilor istorice privind 
probabilitatea de depreciere, perioada de recuperare şi pierderea înregistrată, ajustate pe baza judecăţii 
managementului cu privire la posibilitatea ca în condiţiile economice şi de creditare actuale pierderile reale să 
fie mai mari sau mai mici decât cele estimate pe baza modelării statistice. Ratele de depreciere şi pierdere 
precum şi timpul estimat de recuperare sunt comparate periodic cu rezultatele înregistrate pentru a asigura că 
nivelul acestora este corespunzător. 
 
Pentru anumite credite acoperite integral cu ajustări pentru depreciere, Grupul procedează la reducerea 
valorii acestora. Concomitent, aceste credite se înregistrează în afara bilanţului şi se urmăreşte în continuare 
încasarea acestora. 
 
Pentru expunerile pe segmentele corporative şi întreprinderi medii, cel puţin una dintre precondiţiile următoare 
trebuie îndeplinite înainte de scoaterea din bilanţ a unui activ financiar pentru care drepturile contractuale de 
recuperare a creanţei pot fi exercitate: 
 

a) Procesul de recuperare prin valorificarea garanţiilor s-a încheiat sau nu mai face sens economic; 
b) Procedurile legale privind falimentul debitorului s-au încheiat, repectiv nu mai există probabilitatea 

încasărilor viitoare din partea debitorului. 
 
Pentru expunerile retail (persoane fizice şi micro), următoarele 3 condiţii trebuie îndeplinite cumulativ pentru 
scoaterea din bilanţ a unui activ financiar pentru care drepturile contractuale asupra fluxurilor de numerar nu 
sunt expirate: 

a) ultima plata/încasare este mai veche de 360 de zile (plăţile sub 10 EUR nu sunt luate în calcul); 
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3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 
 
b) toate garanţiile reale au diminuat corespunzător creanţa şi nu mai există ipoteci imobiliare şi/sau 

mobiliare (ex. maşini, echipamente) constituite în favoarea băncii care să poată fi executate în orice 
formă prevăzută de lege / sau valoarea garanţiei este considerată nulă; 

c) procesul de recuperare prin valorificarea garanţiilor imobiliare este deja finalizat. 
 
 
Active financiare disponibile pentru vânzare 
 
În cazul activelor financiare disponibile pentru vânzare, atunci când o scădere în valoarea justă a unui activ 
financiar disponibil pentru vânzare a fost recunoscută în alte elemente ale rezultatului global şi există dovezi 
obiective că activul este depreciat, pierderea cumulată ce a fost recunoscută direct în alte elemente ale 
rezultatului global va fi reluată din conturile de alte elemente ale rezultatului global şi recunoscută în contul de 
profit şi pierdere chiar dacă activul financiar nu a fost încă derecunoscut. Valoarea pierderii cumulate care 
este reluată din conturile de alte elemente ale rezultatului global în contul de profit şi pierdere va fi diferenţa 
dintre costul de achiziţie (net de rambursările de principal şi amortizare) şi valoarea justă curentă, minus orice 
pierdere din deprecierea acelui activ financiar recunoscută anterior în contul de profit şi pierdere. 
 
În cazul în care, în perioada următoare, valoarea justă a unui instrument de datorie clasificat drept disponibil 
pentru vânzare creşte, iar această creştere poate fi legată în mod obiectiv de un eveniment care a avut loc 
ulterior recunoaşterii în contul de profit şi pierdere a pierderilor anterioare, pierderea din depreciere trebuie 
reluată şi suma trebuie recunoscută în contul de profit şi pierdere. 
 
De asemenea, Grupul înregistrează cheltuieli cu deprecierea activelor disponibile pentru vânzare de natura 
acţiunilor dacă se constată o depreciere semnificativă sau prelungită a valorii lor juste sub costul de achiziţie. 
Este necesar aplicarea raţionamentului profesional pentru a determina ce este „semnificativ” şi „prelungit”, iar 
când aplică acest raţionament Grupul evaluează, printre alţi factori, durata şi măsura în care valoarea justă a 
investiţiei este mai mică decât costul acesteia. Oricare creşteri ulterioare de valoare justă a instrumentelor de 
capital disponibile pentru vânzare care au fost depreciate sunt recunoscute în situaţia rezultatului global. 
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3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 
 
 
Active financiare prezentate la cost 
 
Dacă există indicii obiective asupra unei pierderi din deprecierea unei participaţii nelistate care nu este 
prezentată la valoare justă deoarece valoarea justă nu poate fi măsurată în mod credibil, sau asupra unui activ 
financiar derivat care este legat sau care urmează a fi decontat printr-un astfel de instrument nelistat, valoarea 
pierderii din depreciere este măsurată ca diferenţă dintre valoarea contabilă a activului financiar şi valoarea 
actualizată a fluxurilor viitoare de numerar estimate actualizate utilizând rata de rentabilitate internă curentă a 
pieţei pentru un activ financiar similar. Astfel de pierderi din depreciere nu sunt reluate în contul de profit şi 
pierdere. 
 
 
(viii) Desemnarea la valoare justă prin contul de profit şi pierdere 
 
Grupul prezintă activele şi datoriile financiare la valoare justă prin contul de profit şi pierdere atunci când: 
· elimină sau reduce semnificativ o inconsecvenţă contabilă care ar putea apărea; 
· activele şi datoriile financiare sunt gestionate, evaluate şi raportate în baza valorii juste; sau 
· activul/ datoria includea un contract hibrid care a modificat semnificativ fluxul de trezorerie, care ar fi fost 
altfel prevăzut conform contractului. 

 
Nota 6 detaliază fiecare clasă de activ sau datorie financiară care se prezintă la valoare justă prin contul de 
profit şi pierdere. Activele financiare desemnate la valoare justă prin contul profit şi pierdere sunt reprezentate 
de obligaţiuni listate sau nelistate şi alte instrumente financiare cu venit fix emise de către guvern sau 
corporaţii. Grupul a luat această decizie datorită faptului că aceste active fac parte dintr-un grup de active 
financiare evaluate şi raportate intern pe baza valorii juste în concordanţă cu procedurile de management al 
riscului şi strategia de investiţii a Grupului. 
 
k) Numerar şi echivalente de numerar 
 
La întocmirea situaţiei fluxurilor de trezorerie, s-au considerat ca numerar şi echivalente de numerar: 
numerarul efectiv, conturile curente şi alte plasamente la Banca Naţională a României, numerar din conturile 
nostro şi alte plasamente la alte bănci care au o maturitate de 3 luni sau mai puţin de la data achiziţiei. 
 
l) Imobilizări corporale 
 
Recunoaştere şi evaluare 
 
Imobilizările corporale sunt evidenţiate la cost, mai puţin amortizarea acumulată şi provizionul pentru 
deprecierea valorii. Costul include cheltuieli care sunt direct atribuibile achiziţiei mijlocului fix. Costul 
mijloacelor fixe produse intern include cheltuieli cu materiile prime şi materialele, cheltuieli cu salariile directe, 
alte cheltuieli efectuate pentru aducerea mijlocului fix în stare de funcţionare precum şi costurile 
dezmembrării, înlăturării elementelor şi restaurării locaţiei. Software-ul achiziţionat de care depinde 
funcţionalitatea echipamentelor se capitalizează ca parte a respectivelor echipamente.  
 
Costurile cu întreţinerea imobilizărilor corporale se recunosc în contul de profit şi pierdere pe măsură ce sunt 
efectuate. Cheltuielile generate de înlocuirea unei componente a elementelor de imobilizări corporale, inclusiv 
reparaţii capitale, sunt capitalizate, dacă acestea îmbunătăţesc performanţele viitoare ale acelor elemente de 
imobilizări corporale.  
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3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 
 
Amortizarea 
 
Amortizarea este calculată prin metoda liniară pe parcursul duratei de viaţă estimate pentru fiecare element şi 
este recunoscută în contul de profit şi pierdere. Bunurile dobândite prin leasing sunt amortizate pe perioada 
cea mai mică dintre durata leasingului şi durata de viaţă. Terenurile nu sunt supuse amortizării.  
Duratele de viaţă estimate sunt următoarele: 
 
Clădiri  50 ani 
Echipament de birou şi mobilă  5 ani 
Autovehicule  5 ani 
Calculatoare  4 ani 
 
Metodele de depreciere, duratele de viaţă şi valorile reziduale sunt reevaluate la data fiecărei raportări şi 
ajustate corespunzător. 
 
m) Imobilizări necorporale 
 
Aplicaţii informatice 
 
Aplicaţiile informatice achiziţionate de către Grup sunt evidenţiate la cost, mai puţin amortizarea acumulată şi 
provizionul pentru deprecierea valorii. Cheltuiala cu aplicaţiile informatice dezvoltate intern este recunoscută 
ca imobilizare necorporală dacă Grupul face dovada intenţiei şi capacităţii sale de a dezvolta şi folosi aplicaţia 
într-o manieră ce-i va aduce beneficii economice viitoare şi dacă cheltuielile cu dezvoltarea aplicaţiilor pot fi 
estimate într-o manieră rezonabilă. Costurile cu aplicaţiile informatice dezvoltate intern includ toate costurile 
direct atribuibile dezvoltării aplicaţiilor şi se amortizează pe durata de viaţă.  
 
Cheltuielile ulterioare cu aplicaţiile informatice se capitalizează doar atunci când contribuie la sporirea 
beneficiilor economice viitoare care decurg din folosirea respectivelor active. 
 
Toate celelalte cheltuieli sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere pe măsură ce sunt efectuate. 
Amortizarea se recunoaşte în contul de profit şi pierdere liniar, pe toată durata de funcţionare a aplicaţiei 
informatice, începând cu data la care aplicaţia este pusă în funcţiune. Durata de viaţă estimată a aplicaţiilor 
informatice este între 1 şi 8 ani. Metodele de depreciere, duratele de viaţă şi valorile reziduale sunt reevaluate 
la data fiecărei raportări şi ajustate corespunzător. 
 
n) Leasing 
 
Grupul ca Locatar: Contractele de leasing ale Grupului în care toate riscurile şi beneficiile semnificative 
aferente proprietăţii sunt transferate locatarului sunt clasificate drept leasing financiar. Ulterior recunoaşterii 
iniţiale, activul este evaluat la o valoare egală cu minimul dintre valoarea justă şi valoarea prezentă a plăţilor 
de leasing viitoare. După recunoaşterea iniţială, activul este contabilizat în conformitate cu politicile contabile 
aplicabile acelui activ. Celelalte contracte de leasing în care Grupul este implicat sunt clasificate ca leasing 
operaţional şi nu sunt recunoscute ca active în situaţia consolidată a poziţiei financiare. 
 
Grupul ca Locator: Grupul este locator în contractele în care toate riscurile şi beneficiile semnificative aferente 
proprietăţii sunt transferate locatarului. Aceste contracte sunt clasificate ca fiind leasing financiar, iar creanţa 
aferentă contractelor de leasing se măsoară în situaţia consolidată a poziţiei financiare ca fiind valoarea 
prezentă a încasărilor ce derivă din contractul de leasing. 
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3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 
 
o) Deprecierea activelor altele decât activele financiare  
 
Valoarea contabilă a activelor Grupului care nu sunt de natură financiară, altele decât activele de natura 
impozitului amânat, sunt revizuite la fiecare dată de raportare pentru a identifica indicii de depreciere. Dacă 
există asemenea indicii, Grupul estimează valoarea recuperabilă a activelor respective. 
 
O pierdere din depreciere este recunoscută atunci când valoarea contabilă a activului sau a unităţii sale 
generatoare de numerar depăşeşte valoarea sa recuperabilă.  
 
O unitate generatoare de numerar este cel mai mic grup identificabil care generează numerar şi care este 
independent faţă de alte active şi alte grupuri. Pierderile din depreciere se recunosc în contul de profit şi 
pierdere. 
 
Pierderile din depreciere recunoscute în cazul unităţilor generatoare de numerar sunt utilizate prima dată 
pentru a diminua valoarea fondului comercial asociată unităţii generatoare de numerar şi ulterior pentru a 
reduce valoarea contabilă a altor active ale unităţii generatoare de numerar pe bază de pro-rata. 
 
Valoarea recuperabilă a unui activ sau a unei unităţi generatoare de numerar este maximul dintre valoarea de 
utilizare şi valoarea sa justă mai puţin costurile pentru vânzarea acelui activ sau unităţi. Pentru determinarea 
valorii nete de utilizare, fluxurile viitoare de numerar sunt actualizate folosind o rată de actualizare înainte de 
impozitare care reflectă condiţiile curente de piaţă şi riscurile specifice activului respectiv. 
 
Pierderile din depreciere recunoscute în perioadele precedente sunt evaluate la fiecare dată de raportare. 
Pierderea din depreciere se reia dacă s-a produs o schimbare favorabilă în estimările folosite pentru a 
determina valoarea de recuperare.  
 
 
p) Stocuri 
 
Stocurile sunt măsurate la minimul dintre cost şi valoarea realizabilă netă. Garanţiile imobiliare luate în contul 
creanţei sunt înregistrate în conformitate cu IAS 2 „Stocuri” la minimul dintre cost (valoarea netă contabilă a 
creditului) şi valoarea netă realizabilă (ex: valoarea de vânzare a garanţiei minus costurile de vânzare). 
 
q) Depozite ale clienţilor, împrumuturi de la bănci, obligaţiuni emise şi datorii subordonate 
 
Depozitele clienţilor, împrumuturile de la bănci, obligaţiunile emise şi datoriile subordonate reprezintă sursa 
Grupului de finanţare. 
 
Grupul clasifică instrumentele financiare emise ca datorii financiare sau instrumente de capital conform 
termenilor contractuali ai instrumentelor. Depozitele, împrumuturile de la bănci, obligaţiunile emise şi datoriile 
subordonate sunt iniţial recunoscute la valoarea justă la care se adaugă eventuale costuri de tranzacţionare 
iar ulterior sunt măsurate la cost amortizat folosind metoda ratei dobânzii efective. 
 
r) Beneficiile angajaţilor 
 
Beneficii pe termen scurt 
 
Obligaţiile cu beneficiile pe termen scurt acordate angajaţilor sunt recunoscute ca şi cheltuială pe măsură ce 
serviciul aferent este prestat. Beneficiile pe termen scurt ale angajaţilor includ salariile, primele şi contribuţiile 
la asigurările sociale. 
 
Se recunoaşte un provizion pentru sumele ce se aşteaptă a fi plătite cu titlu de prime în numerar pe termen 
scurt sau scheme de participare a personalului la profit în condiţiile în care Grupul are în prezent o obligaţie 
legală sau constructivă de a plăti acele sume ca rezultat al serviciilor trecute prestate de către angajaţi şi dacă 
obligaţia respectivă poate fi estimată în mod credibil. 
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3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 
 
Planuri de contribuţii determinate 
 
Obligaţiile de plată a contribuţiilor care decurg din planurile de pensii determinate sunt recunoscute în situaţia 
consolidată a rezultatului global atunci când se realizează. 
 
Grupul efectuează plăţi în numele angajaţilor proprii către sistemul de pensii al statului roman (Pilonul 3), 
asigurările de sănătate şi fondul de şomaj, în decursul derulării activităţii normale. Toţi angajaţii Grupului sunt 
membri şi de asemenea au obligaţia legală de a contribui (prin intermediul contribuţiilor sociale) la sistemul de 
pensii al statului român (un plan de contribuţii determinate al Statului). Toate contribuţiile aferente sunt 
recunoscute în contul de profit şi pierdere al perioadei atunci când sunt efectuate. Grupul nu are alte obligaţii 
suplimentare. 
 
Planuri de beneficii determinate  
 
Grupul nu este angajat în nici un plan de beneficii determinate şi, în consecinţă, nu are nici un fel de obligaţii 
în acest sens. 
 
Beneficiile angajaţilor pe termen lung 
 
Obligaţia netă a Grupului în ceea ce priveşte beneficiile aferente serviciilor pe termen lung, altele decât 
planurile de postangajare, este reprezentată de valoarea beneficiilor viitoare pe care angajaţii le-au câştigat în 
schimbul serviciilor prestate de către aceştia în perioada curentă şi perioade anterioare.  
 
În cazul pensionarii, Grupul oferă respectivilor angajaţi un număr de salarii compensatorii în funcţie de 
vechimea în muncă. Obligaţia Grupului în ceea ce priveşte acest jubileu este stipulată în prevederile 
contractului colectiv de muncă şi este estimată folosind metoda factorului de credit proiectat şi este 
recunoscută în situaţia consolidată a rezultatului global pe principiul contabilităţii de angajamente. Modificarea 
ratei de actualizare şi a altor ipoteze actuariale este recunoscută ca venit sau cheltuială pe durata medie de 
muncă rămasă a angajaţilor care participă la acest plan. 
 
Tranzacţii cu plată pe bază de acţiuni 
 
Valoarea justă a sumei ce trebuie plătită angajaţilor pentru drepturile de apreciere a acţiunilor decontate în 
numerar este recunoscută ca o cheltuială în contrapartidă cu o creştere a datoriilor, pe perioada în care 
angajaţii devin îndreptăţiţi în mod necondiţionat la plata acestora. Datoria este reevaluată la fiecare dată de 
raportare şi la data decontării. Orice modificări ale valorii juste ale datoriei sunt recunoscute ca şi cheltuieli cu 
personalul în contul de profit sau pierdere. 
 
s) Combinari de întreprinderi 
 
Achiziţia operaţiunilor de afaceri este recunoscută conform metodei de achiziţie. Preţul transferat într-o 
combinare de întreprinderi este evaluat la valoarea justă. Acesta este calculat la data achiziţiei ca agregat al 
valorii juste al tuturor activelor transferate, a datoriilor asumate de fostii proprietari ai combinarii de 
întreprinderi achiziţionate si a instrumentelor de capitaluri proprii emise de Grup in schimbul controlului 
combinarii de întreprinderi. 
 
Costurile cu tranzacţia de combinari de întreprinderi sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere atunci 
cand sunt efectuate. 
 
Fondul comercial se determină ca excedentul preţului, valoarea oricărui interes minoritar şi valoarea justa la 
data achiziţiei a participaţiei in compania achiziţionată (dacă este cazul) şi valoarea justa la data achiziţiei a 
activelor nete identificabile şi a datoriilor asumate. 
 
In cazul în care diferenţa este negativă după o analiză ulterioară, căştigul rezultat este recunoscut imediat în 
contul de profit şi pierdere. 
 



RAIFFEISEN BANK SA 
Note la situaţiile financiare consolidate şi separate 
Pentru exerciţiul financiar încheiat la  
31 decembrie 2017 

22 

3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 
 
t) Garanţii financiare 
 
Garanţiile financiare sunt contracte prin care Grupul îşi asumă un angajament de a efectua plăţi specifice 
către deţinătorul garanţiei financiare pentru a compensa pierderea suferită de deţinător în cazul în care un 
debitor anume nu reuşeşte să efectueze plata la scadenţă în conformitate cu termenii prevăzuţi în prospectul 
unui instrument de datorie. 
 
Datoria aferentă garanţiilor financiare este recunoscută iniţial la valoarea justă, şi aceasta este amortizată pe 
durata de viaţă a garanţiei financiare. Datoria aferentă garanţiilor financiare este evaluată ulterior la valoarea 
cea mai mare dintre costul amortizat al acesteia şi valoarea actualizată a plăţilor estimate a se realiza (atunci 
când plata aferentă garanţiei a devenit probabilă). Garanţiile financiare sunt incluse în alte datorii. 
 
u) Provizioane 
 
Provizioanele sunt recunoscute în situaţia consolidată a poziţiei financiare atunci când pentru Grup rezultă o 
obligaţie legală sau constructivă legată de un eveniment trecut, obligaţie care poate fi estimată în mod 
credibil, şi este probabil ca în viitor să fie necesară consumarea unor resurse economice care să stingă 
această obligaţie. Pentru determinarea provizionului, fluxurile viitoare de numerar sunt actualizate folosind o 
rată de actualizare înainte de impozitare care reflectă condiţiile curente de piaţă şi riscurile specifice datoriei 
respective. Provizioanele includ: provizioane pentru litigii, provizioane pentru angajamente de credit 
neutilizate şi alte provizioane. 
 
v)  Taxe 
 
Grupul recunoaște datoriile sale legate de contribuția la fondul de garantare a depozitelor bancare și 
contribuția la fondul de rezoluție în conformitate cu interpretarea IFRIC 21, "Taxe". Datoria cu privire la plata 
acestor taxe este recunoscută în momentul în care acestea devin implicite. În acest caz, obligația apare anual 
la 1 ianuarie, cand Banca efectuează activități legate de atragerea depozitelor. 
 
w) Standarde, interpretări şi amendamente la Standardele Internaţionale de Raportare Financiară  
 
Standarde emise, dar care nu sunt încă în vigoare şi nu au fost adoptate timpuriu: 

 

· IFRS 9 Instrumente financiare: clasificare şi evaluare: Standardul intra în vigoare pentru perioade 
anuale începand la sau după 1 ianuarie 2018 și aplicarea timpurie este permisa. Versiunea finala a IFRS 9 
Instrumente financiare reflecta toate fazele proiectului privind instrumentele financiare si înlocuieste IAS 39 
Instrumente financiare: recunoaștere și evaluare și toate versiunile anterioare ale IFRS 9. Standardul 
introduce cerințe noi privind clasificarea și evaluarea, deprecierea și contabilitatea de acoperire împotriva 
riscurilor:  
 
Grupul va aplica incepand cu ianuarie 2018 standardul IFRS 9 emis in iulie 2014 și va adopta timpuriu 
modificarile aduse standardului cu aceeasi data. Pe baza evaluării efectuate până în prezent, ajustarea totală 
cu privire la soldul inițial de capitaluri proprii ale Grupului la 1 ianuarie 2018 estimată ca urmare a adoptării 
IFRS 9 este de aproximativ 12,4 milioane EUR, reprezentând: 
 
· reducere de aproximativ 14,3 milioane EUR  datorată cerintelor de depreciere; 
· creștere de aproximativ 1,9 milioane EUR datorată cerințelor de clasificare și evaluare, altele decât 
deprecierea; 

Parlamentul European a emis la 27 decembrie 2017 Regulamentul (UE) 2017/2395 privind măsurile tranzitorii 
de punere în aplicare a standardului IFRS 9. Regulamentul permite două abordări cu privire la recunoașterea 
impactului din adoptarea standardului asupra capitalului reglementat, astfel: 
 
1. Impactul total se aloca pe o perioadă de maxim cinci ani sau 
2. Recunoașterea integrală a impactului total incepând cu data adoptării standardului. 
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3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 
 
Grupul a decis să adopte prima abordare. Fondurile proprii de nivel 1 de baza vor crește cu aproximativ 3 
puncte procentuale. În cazul în care Grupul ar fi adoptat cea de-a doua abordare, fondurile proprii de nivel 1 
de baza ar fi scăzut cu aproximativ 28 puncte procentuale. 
 
· Evaluarea efectuată este preliminară deoarece nu au fost finalizate toate cerințele privind tranziția și, prin 

urmare, pot fi supuse ajustării. 
· Noul standard va impune Băncii să își revizuiască procesele contabile și controalele interne, iar aceste 

modificări nu sunt încă finalizate. 
· Banca nu a finalizat testarea și evaluarea controalelor asupra noilor sale sisteme informatice. În 

consecință, impactul aferent prezentat mai jos se poate modifica atunci când se finalizează 
implementarea standardului. 

· Sistemele și controalele asociate care sunt implementate nu au functionat din punct de vedere 
operațional pentru o perioadă de raportare completă.  

· Noile politici contabile, ipotezele, judecățile și tehnicile de estimare utilizate pot fi supuse modificarilor  
până la finalizarea primelor situații financiare ale băncii care includ data primei aplicări a standardului. 

i) Clasificare şi măsurare: 
 
IFRS 9 cuprinde o nouă abordare de clasificare și măsurare a activelor financiare în funcţie de modelul de 
afaceri al entităţii pentru administrarea activelor financiare şi de caracteristicile fluxurilor de numerar 
contractuale. 
 
Grupul va aplica 4 categorii de clasificare a activelor financiare: 
· Active financiare evaluate la cost amortizat (AC) 
· Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (FVOCI) 
· Active financiare evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere (FVPL) și 
· Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (FVPL) 

 
IFRS 9 va afecta clasificarea si evaluarea activelor financiare ale Grupului incepând cu 1 ianuarie 2018 după 
cum urmează: 
 

• Creditele şi avansurile acordate băncilor și clientilor care sunt clasificate drept împrumuturi și creanțe la 
cost amortizat conform IAS 39 în general vor fi masurate la cost amortizat sub standardul IFRS 9. La 
data întocmirii acestor situații financiare testul care analizează diferențele între fluxurile de trezorerie 
contractuale şi cele de referință este în curs de finalizare pentru o mică parte a portofoliului.  

• Activele financiare detinute pana la maturitate evaluate la cost amortizat conform IAS 39 în general vor fi 
masurate la cost amortizat și sub standardul IFRS 9.  

• Active financiare disponibile pentru vanzare evaluate la valoarea justa prin capitaluri proprii conform IAS 
39 în general vor fi măsurate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global sub standardul 
IFRS 9. 

ii) Contabilitatea de acoperire 
 

Standardul IFRS 9 prevede opţiuni contabile în ceea ce priveşte contabilitatea de acoperire. În cazul în 
care Grupul va aplica pentru contabilitatea de acoperire in anul 2018, acesta intenţionează să continue cu 
aplicarea dispoziţiilor privind contabilitatea de acoperire în conformitate cu IAS 39 tinând cont, de 
asemenea, si de modificările prezentate în dispozitiile conforme cu IFRS 7. 

 
iii) Deprecierea activelor financiare 
 
Calcularea pierderilor din credit așteptate necesită utilizarea estimărilor contabile care, prin definiție, vor fi 
rareori egale cu rezultatele actuale efective. De asemenea, managementul trebuie să-și exercite judecata în 
aplicarea politicilor contabile de Grup. 
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3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 
 
 
Grupul evaluează prospectiv pierderile așteptate din instrumente financiare de datorie evaluate la AC și la 
FVOCI cât și din expuneri aferente angajamentelor de creditare, creanţelor care decurg din contracte de 
leasing și din contractele de garanţie financiară. 
 
Această secțiune oferă o imagine de ansamblu asupra aspectelor IFRS 9 care implică un grad ridicat de 
rationament sau complexitate și un nivel sporit de incertitudine a estimărilor cu risc semnificativ care pot 
conduce la o ajustare semnificativă în următorul exercițiu financiar. 
 
Evaluarea pierderilor din credit așteptate 
 
Evaluarea pierderilor din credit așteptate reflectă o valoare imparțială și ponderată cu probabilități, care este 
determinată prin evaluarea unei serii de rezultate posibile, valoarea-timp a banilor și informații rezonabile și 
justificabile, disponibile fără costuri sau eforturi nejustificate la data de raportare privind evenimentele trecute, 
condițiile actuale și previziunile condițiilor economice viitoare. 
 

Evaluarea pierderilor din credit așteptate aferentă activelor financiare măsurate la cost amortizat și la valoarea 
justa prin alte elemente ale rezultatului global reprezintă o arie care necesită utilizarea unor modele complexe 
și ipoteze semnificative privind condițiile economice viitoare și comportamentul riscului de credit. Aplicarea 
cerintelor contabile cu privire la evaluarea pierderilor din credite așteptate necesită judecăţi semnificative 
precum: 
 
• Stabilirea criteriilor de determinare a creșterii semnificative a riscului de credit; 
• Alegerea modelelor și ipotezelor adecvate pentru măsurarea pierderilor de credit așteptate; 
• Stabilirea numărului și ponderilor relative ale scenariilor prospective pentru fiecare tip de produs/piață și a 

pierderilor de credit așteptate asociate acestora; 
• Stabilirea de grupuri de active financiare similare în scopul măsurării pierderilor de credit așteptate. 

 
Riscul de credit provine din riscul de a suferi pierderi financiare, în cazul în care oricare dintre clienții noștri, 
clienți sau contrapartida de piață nu își îndeplinesc obligațiile contractuale față de Grup. Riscul de credit apare 
în principal din credite și avansuri interbancare, comerciale și de consum, precum și din angajamentele de 
credit ca rezultat din astfel de activități de creditare, dar pot apărea și din garanțiile financiare, acreditivele și 
scrisorile de acceptanță. 
 
De asemenea, Grupul este expus altor riscuri de credit care rezultă din titluri de datorie și alte expuneri ce 
reies din activități de tranzacționare ("expunerile detinute in vederea tranzacționarii"), inclusiv activele din 
portofoliul de tranzacționare care nu sunt participatii și instrumentele financiare derivate, precum și soldurile 
de decontare cu contrapartidele din piață și acordurile de reverse repo. 
 
Estimarea expunerilor de credit in scopul gestionarii riscurilor este complexă și necesită utilizarea de modele, 
deoarece expunerea la risc de credit variază în funcție de schimbările condițiilor pieței, de fluxurile de numerar 
preconizate și de trecerea timpului. 
Evaluarea riscului de credit al unui portofoliu de active implică estimări suplimentare cu privire la aparitia 
deprecierii, a ratelor de pierdere asociate și a corelațiilor de default dintre contrapartide. Grupul măsoară 
riscul de credit prin utilizarea probabilității de neîndeplinire a obligatiilor (PD), a expunerii în caz de 
nerambursare (EAD) și a pierderii în caz de neîndeplinire a obligațiilor (LGD). Aceasta este abordarea 
predominantă utilizată în scopul măsurării pierderilor de credit așteptate în conformitate cu IFRS 9. 
 
IFRS 9 prevede un model cu trei stadii de recunoaştere a pierderilor de risc de credit aşteptate bazat pe 
modificările calității creditului de la data recunoașterii inițiale. Acest model impune ca un instrument financiar 
care nu este depreciat la recunoasterea inițiala să fie clasificat în Stadiul 1 și riscul de credit să fie permanent 
monitorizat. Dacă se identifică o creștere semnificativă a riscului de credit după recunoașterea inițială, 
instrumentul financiar se transferă în Stadiul 2 dar nu se consideră ca este depreciat. 
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3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 
 
Instrumentele financiare in Stadiul 1 inregistrează ajustări de depreciere măsurate la o valoare egală cu 
partea din pierderile din credit așteptate pe durata de viață care rezultă din evenimente de neîndeplinire a 
obligațiilor contractuale în urmatoarele 12 luni. 
 
Instrumentele financiare in Stadiile 2 sau 3 inregistrează ajustări de depreciere măsurate pe baza pierderilor 
din credit așteptate pe intreaga durată de viață. 
 
În conformitate cu IFRS 9, atunci când se măsoară pierderile de credit așteptate este necesar să se ia în 
considerare informații cu caracter previzional. Activele financiare achiziționate sau emise depreciate sunt 
acele active care sunt depreciate la recunoașterea inițială. Astfel, pierderile de credit așteptate sunt măsurate 
întotdeauna pe întreaga durată de viață.  
 
Creșterea semnificativă a riscului de credit 
 
Grupul consideră că un instrument financiar a înregistrat o creștere semnificativă a riscului de credit atunci 
când au fost îndeplinite unul sau mai multe dintre următoarele criterii cantitative, calitative sau de 
neindeplinire a obligatiilor: 
 
• Criterii cantitative 
Grupul utilizează criteriile cantitative ca indicator principal al creșterii semnificative a riscului de credit pentru 
toate portofoliile materiale. Pentru criteriile cantitative Grupul compara curba probabilitatilor de neîndeplinire a 
obligatiilor pe intreaga durata de viata la data evaluarii cu cea a probabilitatilor de neîndeplinire a obligatiilor 
previzionate la recunoasterea initiala. Pentru estimarea curbei probabilitatilor de neindeplinire a obligațiilor pe 
intreaga durată de viață la data recunoașterii inițiale se formulează ipoteze privind structura acesteia. Pe de o 
parte, în cazul instrumentelor financiare cu rating ridicat, se presupune că, curba PD (probabilitatilor de 
neindeplinire a obligatiilor) se va deteriora în timp. Pe de altă parte, în cazul instrumentelor financiare evaluate 
cu rating scazut se estimeaza că curba PD se va îmbunătăți în timp. Gradul de îmbunătățire sau deteriorare 
va depinde de nivelul inițial de rating. Pentru ca cele doua curbe sa fie comparabile, PD-urile sunt reduse la 
PD-uri anualizate. Creșterea semnificativă a riscului de credit se consideră că a avut loc în general, odată cu 
creșterea relativă a PD-ului de până la 250%, deși această valoare poate fi mai mică datorită mai multor 
factori limitativi, cum ar fi apropierea de maturitate și portofoliile de produse.  
 
Grupul nu are cunoștință de nicio practică general acceptată a pieței cu privire la nivelul la care trebuie 
transferat un instrument financiar către Stadiul 2. Din această perspectivă se așteaptă ca orice creștere 
considerata semnificativa a PD-ului la data de raportare să se realizeze de-a lungul unei perioade de timp ca 
urmare a unui proces iterativ între participanții la piață și autoritățile de supraveghere. 
 
• Criterii calitative 
Grupul utilizează criteriile calitative ca indicator secundar al creșterii semnificative a riscului de credit pentru 
toate portofoliile materiale. Transferul unui instrument financiar in Stadiul 2 are loc atunci cand urmatoarele 
criterii sunt indeplinite. 
 
Pentru administratii centrale, banci, corporații si protofolii de finanțare a  proiectelor,  dacă debitorul 
îndeplinește unul sau mai multe dintre următoarele criterii: 
 
- Indicatori externi de piață; 
- Modificări ale clauzelor contractual, 
- Modificări în abordările managementului, 
- Judecata profesională. 

 

Evaluarea creșterii semnificative a riscului de credit încorporează informații de natura previzionala și se 
realizează trimestrial la nivel de tranzacție pentru toate portofoliile non-retail deținute de Grup. 
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3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 
 
Pentru portofoliile retail, dacă debitorul îndeplinește unul sau mai multe dintre următoarele criterii: 
 
- Restructurare 
- Judecata profesională 

 
Evaluarea creșterii semnificative a riscului de credit încorporează informații așteptate și se realizează lunar la 
nivel de fiecare instrument financiar pentru toate portofoliile retail deținute de Grup. 
 
• Criterii de protecție 
Criteriile de protecție se aplică instrumentelor financiare considerate că au experimentat o creștere 
semnificativă a riscului de credit dacă debitorul a înregistrat mai mult de 30 de zile de întarziere la plată. In 
cazuri excepționale, este respinsă prezumția conform căreia activele financiare restante cu peste 30 de zile 
de întarziere trebuie să fie recunoscute in Stadiul 2 de depreciere. 
 

• Exceptari privind riscul de credit scazut  
Grupul nu a utilizat exceptarea cu privire la riscul de credit scăzut pentru nicio activitate de creditare, însă 
utilizează în mod selectiv aceasta exceptare doar pentru titlurile de datorie. 
 
Definiția neîndeplinirii obligațiilor si a activelor financiare depreciate  
Grupul definește un instrument financiar ca fiind cu risc de neîndeplinire a obligațiilor, care este pe deplin 
aliniat la definiția activelor financiare depreciate, atunci când îndeplinește unul sau mai multe dintre 
următoarele criterii: 

· Criteriu cantitativ 

Debitorul este restant cu peste 90 de zile la plata obligațiilor sale contractuale si nu exista nicio încercare de 
respingere a prezumtiei ca activul financiar depreciat cu peste 90 de zile de întarziere trebuie sa fie prezentat 
in Stadiul 3 de depreciere. 

· Criteriu calitativ 

Debitorul se incadreaza in criteriul de improbabilitate de plata, criteriu ce indica dificultatea financiară 
semnificativă a debitorului: Acest criteriu este indeplinit atunci cand: 
- Debitorul este restructurat pe o perioada indelungata; 
- Debitorul este decedat; 
- Debitorul este în insolvența; 
- Debitorul a încalcat clauzele financiare contractuale; 
- Dispariția unei piețe active pentru acel activ financiar din cauza dificultăților financiare; 
- Au fost facute concesii de catre creditor in legatura cu dificultatea financiara a debitorului; 
- Devine probabil că debitorul va intra în faliment; 
- Activele financiare sunt achiziționate sau emise cu o reducere semnificativă care reflectă pierderile din 

credit suportate. 

Criteriile de mai sus au fost aplicate tuturor instrumentelor financiare deținute de Grup și sunt în concordanță 
cu definiția neîndeplinirii obligațiilor utilizata in scopuri de gestionare a riscului de credit. Definiția neîndeplinirii 
obligațiilor a fost aplicata în calculul privind pierderile de credit așteptate conform modelui “Probabilității de 
neplată/ de neîndeplinire a obligațiilor” (PD), a “Expunerii în caz de nerambursare” (EAD) și a “Pierderii în caz 
de neîndeplinire a obligațiilor” (LGD). 

Un instrument financiar nu se mai consideră a fi incadrat în categoria neîndeplinirii obligațiilor (ex: “vindecat”), 
atunci când nu mai îndeplineste niciun criteriu de neîndeplinire a obligatiilor de plata pe o perioada 
consecutiva de minimum 3 luni sau mai mult pentru expunerile restructurate neperformante. Această perioadă 
de 3 luni a fost determinată pe baza unei analize care ia în considerare probabilitatea ca un instrument 
financiar să se întoarcă la starea de neîndeplinire a obligațiilor, după vindecare folosind diferite definiții 
posibile de remediere. 
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3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 
 
Datele de intrare, ipotezele și tehnicile de estimare 
 
Pierderile de credit așteptate se măsoară fie pe o durată de 12 luni sau pe durata de viață, in funcție de 
situația în care s-a produs o crestere semnificativă a riscului de credit după recunoașterea inițială sau dacă un 
activ financiar este considerat a fi depreciat. De asemenea, caracterul previzional al informatiilor economice 
este folosit pentru determinarea duratei de 12 luni sau intreaga durata de viata a PD-ului, EAD-ului si LGD-
ului. Aceste ipoteze variază in funcție de tipul de produs. Pierderile de credit așteptate reprezinta produsul 
actualizat al probabilitații de neplată/ de neîndeplinire a obligațiilor (PD), a pierderii în caz de neîndeplinire a 
obligațiilor (LGD), a expunerii în caz de nerambursare (EAD) si a factorului de discountare (D). 
 

· Probabilitatea de neîndeplinire a obligațiilor 
 
Probabilitatea de neîndeplinire a obligațiilor reprezintă probabilitatea ca un debitor să nu respecte obligația de 
plata fie în următoarele 12 luni, fie pe durata de viață rămasă a obligației. In general probabilitatea de 
neîndeplinire a obligațiilor pe durata de viață se calculează folosind ca punct de plecare cele 12 luni de 
neîndeplinire a obligațiilor reglementate, eliminând ca punct de plecare orice marja de conservatorism. În 
continuare, sunt utilizate diferite metode statistice pentru a genera o estimare a modului în care profilul de 
neîndeplinire a obligațiilor va evolua din momentul recunoașterii inițiale până la sfarșitul duratei de viață a 
împrumutului sau a portofoliului de împrumuturi. Profilul se bazează pe date istorice observabile și funcții 
parametrice. 

În vederea estimarii profilului de neîndeplinire a obligațiilor aferente expunerilor în sold au fost utilizate diverse 
modele și acestea pot fi grupate în următoarele categorii: 

- Profilul de neîndeplinire a obligațiilor aferent administratiilor centrale, locale și regionale, societăților de 
asigurare și organismelor de plasament colectiv este generat utilizând matricea de tranziție. Caracterul 
previzional al informatiilor este încorporat în probabilitatea de neîndeplinire a obligațiilor folosind modelul 
factorului Vasicek. 

- Profilul de neîndeplinire a obligațiilor aferent clientilor corporate, proiectelor de finanțare si instituțiilor 
financiare este generat utilizând abordarea de regresie parametrica (Weibull). Caracterul previzional al 
informatiilor este încorporat în probabilitatea de neîndeplinire a obligațiilor folosind modelul factorului 
Vasicek. 

- Profilul de neîndeplinire a obligațiilor aferent clientilor retail de tipul credite ipotecare sau alte forme de 
imprumut este generat folosind abordarea de regresie parametrica în cadrul politicilor de risc. Caracterul 
previzional al informatiilor este încorporat în probabilitatea de neîndeplinire a obligațiilor folosind modelul 
de tip satelit. 

În circumstante exceptionale, în care anumite date de intrare nu sunt disponibile la calculul probabilitatilor de 
neîndeplinire a obligațiilor se folosesc  grupari, medii si analiza comparativa. 

· Pierderea în caz de neîndeplinire a obligațiilor 

Pierderea în caz de neîndeplinire a obligațiilor reprezintă așteptarea Grupului de a determina suma pierderii 
unei expuneri aflata în starea de neîndeplinire a obligațiilor. Pierderea în caz de neîndeplinire a obligațiilor 
variaza în functie de tipul de contrapartida și de produs. Se exprimă ca pierdere procentuală pe unitate la data 
neîndepliniri obligațiilor. Pierderea în caz de neîndeplinire a obligațiilor se calculeaza pe o durată de 12 luni, în 
cazul în care pierderea datorată neîndeplinirii obligațiilor pe durata de 12 luni reprezinta procentul pierderii 
preconizat daca probabilitatea de neindeplinire a obligatiilor se produce în următoarele 12 luni, sau pe 
întreaga durată de viață, în cazul în care pierderea datorată neîndeplinirii obligațiilor pe durata de viata 
reprezintă procentul pierderii aşteptate dacă probabilitatea de neîndeplinire a obligațiilor se produce pe durata 
de viață ramasă aşteptate a împrumutului. 

Au fost utilizate diferite modele pentru a estima pierderile datorate în caz de nerambursare a sumelor in sold 
împrumutate și acestea pot fi grupate în următoarele categorii: 
• Pierderea datorată în caz de nerambursare aferenta administratiilor centrale poate fi indentificata utilizând 

sursele de piață aplicabile. 



RAIFFEISEN BANK SA 
Note la situaţiile financiare consolidate şi separate 
Pentru exerciţiul financiar încheiat la  
31 decembrie 2017 

28 

3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 

• Pierderea datorată neîndeplinirii obligațiilor aferenta clientilor corporate, proiectelor de finantare, 
institutiilor financiare, administratiilor locale și regionale si societăților de asigurare este obtinuta prin 
actualizarea fluxurilor de trezorerie din colectare in cadrul procesului de recuperare. Caracterul 
previzional al informatiilor este incorporat in pierderea în caz de neîndeplinire a obligațiilor folosind 
modelul factorului Vasicek. 

• Pierderea datorată neîndeplinirii obligațiilor aferenta clientilor retail de tipul credite ipotecare sau alte 
forme de imprumut este obtinuta prin eliminarea ajustarilor in caz de regresie si a altor marje de 
conservatorism din cadrul pierderii datorată neîndeplinirii obligațiilor reglementate. Caracterul previzional 
al informatiilor este incorporat in pierderea datorată neîndeplinirii obligațiilor folosind modelul de tip satelit. 

• In circumstante exceptionale, in care anumite date de intrare nu sunt disponibile la calculul pierderilor in 
caz de neindeplinire a obligatiilor se folosesc modele alternative de recuperare, analiza comparativa si 
judecata profesionala. 

· Expunere în caz de nerambursare 

Expunerea în caz de nerambursare reprezintă expunerile pe care Grupul se așteaptă să le detina în 
momentul neîndeplinirii obligațiilor, în următoarele 12 luni sau peste durata de viață rămasă. Expunerea în 
caz de nerambursare în următoarele 12 luni sau peste durata de viață rămasă se determina în functie de 
profilul de plată preconizat care poate varia în funcție de tipul de produs. In cazul produselor ce presupun 
amortizare și rambursare la maturitate, expunerea în caz de nerambursare se calculează în funcție de 
rambursările contractuale datorate de debitor pe o perioadă de 12 luni sau pe întreaga durată de viață. De 
asemenea, acolo unde este relevant se ia în calculul expunerii în caz de nerambursare și ipotezele de 
rambursări/refinanțări anticipate. 
Expunerea în caz de nerambursare pentru produsele reinnoibile se estimează luand în considerare soldul 
curent utilizat și adăugand un factor de conversie care permite deteminarea limitei preconizate rămase de 
utilizat la momentul probabilitatii de neîndeplinirie a obligațiilor. Marjele prudențiale regulatorii sunt excluse din 
factorul de conversie a imprumutului. In circumstante exceptionale, in care anumite date de intrare nu sunt 
disponibile la calculul expunerii în caz de nerambursare se folosesc modele alternative de analiza 
comparative. 

· Factorul de discountare 

In general pentru expunerile din bilant care nu sunt expuneri din leasing sau active financiare achiziționate 
sau emise depreciate ca urmare a riscului de credit, rata de discountare utilizată la calculul pierderilor din 
credit așteptate este rata efectivă a dobânzii sau o aproximare a acesteia. 

· Calculul 

Pierderea din riscul de credit preconizată este produsul PD, LGD și EAD inmulțită cu probabilitatea de a nu 
intra în stare de neîndeplinire a obligațiilor înainte de perioada agreata. Ultima este exprimată prin funcția 
“survivorship S”. Aceasta calculează efectiv valorile viitoare ale pierderilor de credit așteptate care sunt apoi 
discountate și însumate pană la data raportării. Apoi valorile calculate ale pierderilor așteptate sunt ponderate 
cu scenarii cu caracter previzional. 
 
Diferite modele au fost utilizate pentru a estima dispozitiile Stadiului 3 privind expunerile din credite in sold și 
acestea pot fi grupate în următoarele categorii: 
• Stadiului 3 pentru admistratiilor centrale, clientilor corporate, proiectelor de finanțare, instituțiilor 

financiare, administrațiilor locale și regionale, societăților de asigurare, organismelor de plasament 
colectiv se calculează la nivel managerial prin actualizarea fluxurilor de numerar preconizate cu rata 
dobanzaii efective corespunzatoare.  

• Stadiului 3 pentru împrumuturi ipotecare de tip retail se calculează prin actualizarea valorii realizabile a 
garanțiilor. 

• Stadiul 3 pentru alte împrumuturi acordate clientilor de tip retail se calculează prin determinarea celei mai 
bune estimări statistice a pierderii așteptate care a fost ajustată cu costurile indirect. 
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3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 
 

Nu exista nicio încercare de respingere a prezumtiei ca  activul financiar depreciat cu peste 90 de zile de 
întarziere trebuie sa fie prezentat în Stadiul 3 de depreciere. 
 
Informații cu caracter previzional 
 
Evaluarea creșterii semnificative a riscului de credit și calcularea pierderilor din credit așteptate includ 
informații cu caracter previzional. Grupul a efectuat o analiză istorică și a identificat variabilele economice 
cheie care afectează riscul de credit și pierderile de credit așteptate pentru fiecare portofoliu de credite. 
 
Aceste variabile economice cheie și impactul asociat acestora asupra probabilității de neîndeplinire a 
obligațiilor, pierderilor în caz de neîndeplinire a obligațiilor si a expunerii in caz de nerambursare variază în 
funcție de tipul de categorie. De asemenea, judecățile profesionale se aplică în acest proces. 
Prognoze ale acestor variabile economice ("scenariul economic de bază") sunt furnizate de Raiffeisen 
Research trimestrial care oferă cea mai bună estimare a cadrului economic pe următorii trei ani. După 3 ani, 
pentru a proiecta variabilele economice pentru întreaga durată de viață rămasă a fiecărui instrument, a fost 
utilizată o abordare medie de reversiune, ceea ce înseamnă că variabilele economice tind fie spre o rată 
medie pe termen lung sau spre o rată de creștere pe termen lung până la maturitate. Impactul acestor 
variabile economice asupra probabilitatii de neîndeplinire a obligațiilor, a pierderilor în caz de neîndeplinire a 
obligațiilor și a expunerii în caz de nerambursare a fost determinat pe baza regresiei statistice, pentru a 
întelege astfel impactul modificărilor istorice în aceste variabile asupra ratelor de nerambursare sau în 
componente ale pierderilor în caz de neîndeplinire a obligațiilor și ale expunerilor în caz de nerambursare. 
 
În plus față de scenariul economic de bază, Raiffeisen Research furnizează, de asemenea, scenariul cel mai 
optimist și scenariul cel mai pesimist, împreună cu scenariul ponderilor pentru a se asigura că non-liniaritățile 
sunt incluse. Grupul a concluzionat ca 3 scenarii au evidentiat în mod adecvat non-liniaritatea. Scenariul 
ponderilor este determinat de o combinatie de analiză statistică și judecați profesionale, ținand cont de o serie 
de rezultate pentru care fiecare scenariu este  reprezentativ. Valorile pierderilor din credit așteptate ponderate 
cu probabilități se determină prin trecerea fiecarui scenariu printr-un model relevant de pierderi de credite 
așteptate și multiplicarea acestuia cu scenariul de ponderi corespunzător. 
 
Ca în cazul oricăror previziuni economice, proiecțiile și probabilitățile de apariție sunt supuse unui grad ridicat 
de incertitudine și, prin urmare, rezultatele efective pot fi semnificativ diferite de cele prognozate. Grupul 
consideră că aceste previziuni reprezintă cea mai bună estimare a rezultatelor posibile și acoperă eventualele 
non-liniaritati și asimetrii ale diferitelor portofolii din cadrul Grupului. 

· Analiza de senzitivitate 

Cele mai semnificative ipoteze care afectează ajustările pentru pierdere aferente pierderilor din credit 
așteptate sunt urmatoarele: 

• Portofoliul Corporate 

· Produsul intern brut 
· Rata șomajului 
· Rata obligațiunilor guvernamentale pe termen lung 
· Rata inflației 

 
• Portofoliul Retail 

· Produsul intern brut 
· Rata șomajului 
· Prețurile imobiliarelor 
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3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 

 
· IFRS 15 Venituri din contractele cu clienţii: Standardul intră în vigoare pentru perioade anuale începand la 
sau după 1 ianuarie 2018. IFRS 15 stabileste un nou model în cinci etape care se va aplica pentru veniturile 
provenind dintr-un contract încheiat cu un client (cu excepții limitate), indiferent de tipul tranzacției sau de 
industrie. De asemenea, cerințele standardului se vor aplica pentru recunoașterea și evaluarea caștigurilor și 
pierderilor din vanzarea anumitor active de altă natură decat cea financiară care nu sunt rezultatul activității 
obisnuite a entitătii (de ex.: vanzare de imobilizari corporale şi necorporale). Va fi prevăzută prezentarea 
extinsă de informații, inclusiv dezagregarea venitului total, informații despre obligațiile de execuție, modificări 
ale soldurilor contractuale ale conturilor de active și datorii între perioade și raționamente și estimări-cheie. 
Grupul a estimat că nu este impact material asupra situaţiilor financiare consolidate şi separate. 
 
· IFRS 15 Venituri din contractele cu clienţii (clarificări): Clarificările se aplică pentru perioade anuale 
începând la sau după 1 ianuarie 2018 şi aplicarea timpurie este permisă. Obiectul clarificărilor este de a 
clarifica intenţiile IASB atunci când a elaborat cerinţele standardului IFRS 15 Venituri din contractele cu 
clienţii, în special contabilitatea identificării obligaţiilor de performanţă, modificând formularea principiului 
activelor „identificabile în mod distinct”, a consideraţiilor privind mandatarul şi mandantul, inclusiv evaluarea 
faptului că o entitate acţionează în calitate de mandatar sau de mandant, precum şi aplicarea principiului de 
control şi de licenţiere, furnizând îndrumare suplimentară cu privire la contabilizarea proprietăţii intelectuale şi 
a redevenţelor. De asemenea, clarificările prevăd soluţii practice suplimentare disponibile entitătilor care fie 
aplică IFRS 15 complet retrospectiv, fie aleg să aplice abordarea retrospectivă modificată. Grupul a estimat că 
nu este impact material asupra situaţiilor financiare consolidate şi separate. 
 
· IFRS 16: Contracte de leasing: Standardul intră în vigoare pentru perioade anuale începând la sau dupa 
1 ianuarie 2019. IFRS 16 stabileste principiile pentru recunoasterea, evaluarea, prezentarea şi furnizarea 
informaţiilor despre contractele de leasing ale celor două părti la un contract, şi anume, clientul („locatar”) şi 
furnizorul („locator”). Noul standard prevede ca locatarii să recunoască majoritatea contractelor de leasing în 
cadrul situaţiilor financiare. Locatarii vor dispune de un singur model contabil pentru toate contractele, cu 
anumite excepţii. Contabilitatea locatorului ramâne în mod semnificativ neschimbată. Grupul se află în curs de 
evaluare a impactului asupra situaţiilor financiare consolidate şi separate. 

 
· IFRS 2: Clasificarea şi evaluarea tranzacţiilor cu plată pe bază de acţiuni (modificări): Modificările intră 
în vigoare pentru perioade anuale începând la sau după 1 ianuarie 2018 şi aplicarea timpurie este permisă. 
Modificarile prevăd cerinţele de contabilizare a efectelor condiţiilor necesare pentru a intra în drepturi şi a 
efectelor condiţiilor revocabile de intrare în drepturi asupra evaluării plaţilor pe bază de acţiuni decontate în 
numerar, a tranzacţiilor cu plată pe bază de acţiuni cu caracteristica de decontare netă a obligaţiilor de 
impozitare la sursă, precum şi pentru modificările aduse termenilor şi condiţiilor aplicabile unei plaţi pe bază 
de acţiuni care schimbă clasificarea tranzacţiei din tranzacţie cu decontare în numerar în tranzacţie cu 
decontare prin emiterea de instrumente de capitaluri proprii. Aceste modificări nu au fost incă adoptate de UE.  
 
· IAS 28: Interese pe termen lung în asociaţi şi asocieri în participaţie (modificări): Modificările intră în 
vigoare pentru perioade anuale începând la sau după 1 ianuarie 2019 şi aplicarea timpurie este permisă. 
Modificările se referă la faptul dacă evaluarea şi, în special, cerintele privind deprecierea intereselor pe 
termen lung în asociaţi şi asocieri în participaţie care, în fond, fac parte din „investiţia netă” în respectivul 
asociat sau asociere în participaţie, ar trebui guvernate de IFRS 9, de IAS 28 sau de o combinaţie a acestor 
doua standarde. Modificările clarifică faptul că o entitate aplică IFRS 9 Instrumente financiare înainte să aplice 
IAS 28, acelor interese pe termen lung cărora nu li se aplică metoda punerii in echivalenţă. In aplicarea IFRS 
9, entitatea nu ţine cont de ajustările valorii contabile a intereselor pe termen lung care sunt generate de 
aplicarea IAS 28. Aceste modificări nu au fost incă adoptate de UE. 

 
· Interpretarea IFRIC 22: Tranzacţii în valută şi sume în avans: Interpretarea intră în vigoare pentru 
perioade anuale începând la sau după 1 ianuarie 2018 şi aplicarea timpurie este permisă. Interpretarea 
clarifică modul de contabilizare a tranzacţiilor care includ primirea sau plata unor sume în avans în valută. 
Interpretarea acoperă tranzacţii în valută pentru care entitatea recunoaşte un activ nemonetar sau o datorie 
nemonetară rezultate din plata sau primirea unei sume în avans înainte ca entitatea să recunoască activul, 
cheltuiala sau venitul aferent.  
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3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 
 

Interpretarea prevede că, pentru a determina cursul de schimb, data tranzacţiei este data recunoaşterii iniţiale 
a activului nemonetar plătit în avans sau a datoriei din venitul amânat. În cazul în care există mai multe plăţi 
sau încasări efectuate în avans, atunci entitatea trebuie să determine o dată a tranzacţiei pentru fiecare plată 
sau încasare a sumei în avans. Această interpretare nu a fost încă adoptată de UE. 
 
· Interpretarea IFRIC 23: Incertitudine cu privire la tratamentele aplicate pentru impozitul pe profit. 
Interpretarea intră în vigoare pentru perioade anuale începând la sau după 1 ianuarie 2019 şi aplicarea 
timpurie este permisă. Interpretarea abordează contabilitatea impozitelor pe profit în situaţia în care 
tratamentele fiscale implică un grad de incertitudine care afectează aplicarea standardului IAS 12. 
Interpretarea furnizează îndrumare cu privire la analizarea anumitor tratamente fiscale la nivel individual sau 
împreună, verificările autorităţilor fiscale, metoda adecvată care să reflecte incertitudinea şi contabilitatea 
modificării evenimentelor şi împrejurarilor. Această interpretare nu a fost încă adoptată de UE. 
 
x)  Raportarea pe segmente 

Grupul prezintă informaţii la nivel de segmente pentru a da posibilitatea utilizatorilor situaţiilor sale financiare 
să evalueze natura şi efectele financiare ale activităţilor în care se angajează, precum şi mediile economice în 
care îşi desfăşoară activitatea. 
 
Un segment operaţional este o componentă a Grupului: 
(a) care se angajează în activităţi din care poate obţine venituri şi de pe urma cărora poate suporta cheltuieli 
(inclusiv venituri şi cheltuieli aferente tranzacţiilor cu alte componente ale Grupului); 
(b) ale cărei rezultate din activitate sunt examinate în mod periodic de către principalul factor decizional 
operaţional al entităţii în vederea luării de decizii cu privire la alocarea resurselor pe segment şi a evaluării 
performanţei acestuia şi 
(c) pentru care sunt disponibile informaţii financiare distincte. 
 
Raportarea pe segmente se bazează pe următoarele linii de business ale Grupului: clienţi corporativi, 
persoane fizice, întreprinderi mici şi mijlocii (denumite în continuare IMM) şi trezorerie, ultima incluzând şi 
instituţii financiare. 
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4.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR 
 
a) Introducere şi prezentare generală 
 
Grupul este expus următoarelor riscuri ca rezultat al folosirii instrumentelor financiare:  

· Riscul de credit 
· Riscul de lichiditate 
· Riscul de piaţă 
· Riscul operaţional 

 
Această notă prezintă informaţii referitoare la expunerea Grupului faţă de fiecare risc menţionat mai sus, 
precum şi politicile şi procesele de evaluare şi gestionare a riscului.  
 
Cele mai importante riscuri financiare la care este expus Grupul sunt riscul de credit, riscul de lichiditate, riscul 
de piaţă şi riscul operaţional. Riscul de piaţă include riscul valutar, riscul de rată a dobânzii şi riscul privind 
preţul instrumentelor de capital. 
 
Cerinţele de publicare prevăzute în partea a opta a Regulamentului nr. 575/2013 privind cerinţele prudenţiale 
pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii se publică pe pagina de internet a băncii. 
 
Cadrul gestionării riscurilor 
 
Directoratul Grupului este responsabil pentru implementarea şi monitorizarea cadrului de gestionare al 
riscurilor. Comitetul de Gestionare a Activelor şi Pasivelor (ALCO), Comitetul de Credit, Comitetul de 
Administrare a Riscurilor Semnificative şi Comitetul de Credite Problematice sunt responsabile pentru 
dezvoltarea şi monitorizarea politicilor de gestionare a riscului Grupului în ariile specificate de acestea.  
 
Toate comitetele raportează cu regularitate Directoratului. Cadrul de gestionare al riscurilor este definit în 
strategia de risc, elaborată şi revizuită cu o frecvenţă anuală. Profilul de risc este de asemenea revizuit cu o 
frecvenţă anuală şi cuprinde evaluarea tuturor riscurilor considerate semnificative. Politicile Grupului de 
gestionare a riscului sunt stabilite pentru a identifica şi analiza riscurile la care este expus Grupul, pentru a 
stabili limitele adecvate de risc şi control şi a monitoriza riscurile şi respectarea limitelor de risc.  
 
Politicile şi sistemul de gestionare a riscurilor sunt revizuite periodic pentru a reflecta schimbările în condiţiile 
pieţii, produselor şi serviciilor oferite. Grupul îşi propune să dezvolte un mediu de control disciplinat şi 
constructiv, în care toţi angajaţii îşi înţeleg rolurile şi obligaţiile, prin intermediul cursurilor de instruire, 
standardelor şi procedurilor de conducere implementate. Acest proces de gestionare a riscurilor este esenţial 
pentru profitabilitatea continuă a Grupului şi fiecare angajat din cadrul Grupului este responsabil pentru 
expunerile la risc legate de activitatea sa sau de responsabilităţile sale. 
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4.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 
Comitetul de Audit al Grupului raportează Consiliului de Supraveghere şi are responsabilitatea de a 
monitoriza respectarea procedurilor de gestiune ale riscului. Comitetul de Audit este asistat în îndeplinirea 
funcţiilor sale de către departamentul de Audit Intern. Auditul Intern efectuează atât revizuiri regulate cât şi ad-
hoc asupra controalelor şi procedurilor de gestiune a riscurilor, iar rezultatele revizuirilor sunt raportate 
Comitetului de Audit. 

Exerciţiile de stress testing sunt o practică comună în Grup. Testele de stres de efectuat sunt fie dezvoltate 
local fie sunt dezvoltate şi efectuate la nivelul Grupului Raiffeisen Bank Internaţional. Grupul a pus în aplicare 
un Manual de stress testing care stabileşte paşii, conceptele, metodologiile şi termenele în procesul de stress 
testing. Toate testele de stres sunt analizate şi raportate către management. 
 
b) Riscul de Credit  
 

(i) Gestionarea riscului de credit  
 

Riscul de credit este riscul ca Grupul să suporte pierderea generată de neîndeplinirea obligaţiilor contractuale 
ale clienţilor săi sau ale contrapartidelor. Grupul gestionează şi controlează riscul de credit prin stabilirea de 
limite privind dimensiunea riscului acceptat, atât pentru contrapartidele individuale, cât şi pentru concentraţiile 
geografice sau industriale, precum şi prin monitorizarea acestor limite. Grupul este expus la riscul de credit 
atât prin activităţile sale de creditare, de tranzacţionare şi investiţie, cât şi prin situaţiile în care acţionează ca 
intermediar în numele clienţilor sau a terţelor părţi, în situaţia în care desfăşoară activităţi de finanţare a 
operaţiunilor de leasing financiar sau în calitatea sa de emitent de garanţii.  
 
Riscul de credit asociat activităţilor de tranzacţionare şi investiţie este gestionat prin intermediul proceselor de 
management al riscului de credit ale Grupului. Riscul este diminuat prin selectarea unor parteneri cu 
performanţe financiare solide, prin monitorizarea activităţii acestora, prin folosirea de limite de expunere şi, 
acolo unde este necesar, prin solicitarea de garanţii. Expunerea principală a Grupului la riscul de credit ia 
naştere din acordarea de credite şi avansuri clienţilor şi din desfăşurarea activităţilor de acordare de finanţări 
prin leasing financiar. În aceste cazuri, expunerea este reprezentată de valoarea contabilă a activelor din 
situaţia consolidată a poziţiei financiare. Grupul este expus la riscul de credit pe diferite alte active financiare, 
incluzând instrumente derivate şi de datorie, expunerea în cazul acestor instrumente fiind egală cu valoarea 
contabilă a acestora prezentată în situaţia consolidată a poziţiei financiare. Pe lângă cele menţionate mai sus, 
Grupul este expus la riscul de credit extrabilanţier, din angajamentele de finanţare şi emiterea de garanţii (vezi 
Nota 35). Pentru a minimiza riscul, Grupul are anumite proceduri menite să evalueze clienţii înaintea acordării 
creditelor şi a finanţării operaţiunilor de leasing, să monitorizeze capacitatea acestora de a rambursa 
principalul şi dobânzile aferente pe perioada derulării împrumuturilor şi a contractelor de leasing şi să 
stabilească limite de expunere. 

Directoratul a delegat responsabilitatea gestionării riscului de credit către Comitetul de Credite. Divizia Risc, 
care raportează Vicepreşedintelui de Risc este responsabilă cu supravegherea riscului de credit al Grupului, 
incluzând: 
 
· Formularea politicilor de creditare, prin care se urmăreşte asigurarea menţinerii unui portofoliu de credite 

sănătos, prin stabilirea unor limite corespunzătoare şi definirea unor criterii specifice de creditare pentru 
anumite produse, categorii de clienţi etc. 

· Stabilirea şi implementarea unor proceduri privind: tratamentul şi evaluarea garanţiilor, revizuirea 
periodică a creditelor, clasificarea şi raportarea portofoliului de credite, documentaţia juridică aferentă 
activităţii de creditare, urmărirea şi tratamentul creditelor neperformante, asigurarea conformităţii cu 
cerinţele organelor de reglementare. 

· Stabilirea structurii de autorizare a aprobării şi reînnoirii facilităţilor de credit: limitele de autorizare pot fi 
stabilite la nivelul individual al unor analişti de risc desemnaţi sau la nivelul Comitetului de Credit sau al 
organului de aprobare desemnat la nivel de Grup. Limitele de autorizare sunt stipulate în regulamentul de 
funcţionare a Comitetului de Credit şi sunt stabilite în funcţie de criterii precum valoarea creditului şi 
concordanţa cu politica de creditare.  

· Evaluarea şi revizuirea riscului de credit are loc în conformitate cu limitele de autorizare stabilite în 
regulamentul de funcţionare al Comitetul de Credit şi cu cerinţele regulatorii. 
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4.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 
· Limitarea concentrării expunerii pe terţi, arii geografice, industrii şi pe emitent, categoria de clasificare a 

creditului, lichiditatea pieţei şi ţara (pentru titluri deţinute ca investiţii). Riscul de concentrare este 
monitorizat în cadrul activităţii de management al portofoliului şi este analizat lunar prin rapoarte 
prezentate către personalul angajat în activitatea de creditare şi către management. 

· Dezvoltarea şi menţinerea sistemelor de clasificare a clienţilor în funcţie de gradul de risc. La nivel de 
Grup se utilizează sisteme unitare de clasificare a clienţilor în funcţie de gradul de risc. Aceste sisteme 
cuprind atât metodologii de atribuire de rating-uri cât şi bazate pe utilizarea de scoring-uri. Grupul 
efectuează periodic revizuirea sistemelor de clasificare a clienţilor. Gradul de risc măsurat prin intermediul 
sistemelor menţionate stă la baza stabilirii cuantumului de provizioane necesare acoperirii riscului de 
neplată. 

· Revizuirea, verificarea conformităţii unităţii cu limitele stabilite conform politicilor de creditare şi a 
procedurilor interne. 

· Raportări periodice despre calitatea portofoliului de credite sunt prezentate Comitetului de Credite şi sunt 
propuse măsuri adecvate de rectificare. 

· Furnizarea de informaţii, îndrumări şi expertize punctelor de lucru pentru a promova practica cea mai 
adecvată în Grup în ceea ce priveşte gestionarea riscului de credit.  

 
Grupul a implementat un sistem de avertizare timpurie (Early Warning Signs) care este folosit pentru 
screeningul lunar al portofoliului de credite şi vizează identificarea expunerilor problematice viitoare cât mai 
curând posibil. Sistemul se bazează pe evenimente declanşatoare detectate automat pentru fiecare client cu 
frecvenţă lunară, dar se bazează şi pe introduceri manuale ad-hoc dacă este cunoscut un eveniment advers. 
 
Implementarea politicilor de credit şi a procedurilor este realizată la nivel centralizat. Fiecare 
sucursală/agenţie trebuie să implementeze politicile şi procedurile de credit ale Grupului. Fiecare sucursală 
este responsabilă de calitatea şi performanţa portofoliului propriu de credite. Grupul are un proces de 
centralizare atât al aprobării cât şi al administrării tuturor creditelor, fapt care duce la îmbunătăţirea calităţii 
portofoliului de credite şi la o mai bună monitorizare. 
 
Departamentul de Audit Intern efectuează verificări periodice ale fiecărei agenţii şi ale proceselor de creditare 
ale Grupului. 
 
Concentrările de risc de credit semnificative iau naştere pe tipuri de clienţi în funcţie de creditele, avansurile şi 
angajamentele de credit acordate de Grup. Concentrarea riscului de credit aferent instrumentelor financiare 
apare atunci când anumite segmente de clienţi prezintă caracteristici economice similare şi capacitatea de 
rambursare este similar afectată de schimbările din mediul economic. Principala concentrare a riscului de 
credit derivă din expunerea individuală, pe segmente de clienţi în ceea ce priveşte creditele şi avansurile 
acordate de Grup, angajamentele de credit şi garanţiile emise. 
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4.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 
(ii)  Expunerea la riscul de credit 
 
În tabelul de mai jos sunt prezentate concentrările de risc pe produs pentru clienţii de tip retail şi pe sectoare 
economice pentru clienţii de tip non-retail. În tabel sunt prezentate atât expuneri brute bilanţiere cât şi 
extrabilanţiere: 

 Grup  Banca 

 

31 
decembrie 

2017 

31 
decembrie 

2016 

 31 
decembrie 

2017 

31 
decembrie 

2016 
Mii RON      
Clienţi retail*, din care:      
 Credit de nevoi personale 5.244.732 4.645.085  5.244.732 4.645.085 
 Credit pentru investiţii imobiliare 4.622.010 4.040.945  4.622.010 4.040.945 
 Credit de consum garantat cu ipotecă imobiliară 1.662.033 1.944.249  1.662.033 1.944.249 
 Card de credit 2.516.014 2.152.308  2.516.014 2.152.308 
 Descoperit de cont 1.596.525 1.440.046  1.596.525 1.440.046 
 Finanţarea investiţiilor 861.496 520.966  514.190 520.966 
 Altele 9.897 6.377  9.897 6.377 
      
Clienţi non-retail, din care:      
Agricultură 701.685 628.031  682.805 628.031 
Electricitate, petrol şi gaze naturale 1.713.364 1.010.665  1.713.188 1.010.665 
Producţie 2.636.142 2.313.557  2.528.280 2.313.557 
Construcţii 3.039.688 2.196.387  2.987.227 2.196.387 
Comerţ cu amănuntul şi en-gros 4.110.003 3.819.098  3.996.636 3.819.098 
Servicii 3.456.181 3.037.247  3.288.708 3.037.221 
Sector public 573.966 707.999  573.088 707.999 
Total ** 32.743.736 28.462.960  31.935.333 28.462.934 
 
* Clienţii retail includ persoane fizice şi IMM-uri cu cifra de afaceri sub 1.000.000 EUR şi expunere de maxim 
200.000 EUR. 
** Din totalul expunerii la riscul de credit, atât la nivel de Grup suma de 9.511.125 mii RON reprezintă 
expunere extrabilantiera (2016: 7.466.857 mii RON), iar la nivel de Banca suma de 9.470.420 mii RON 
reprezintă expunere extrabilantiera (2016: 7.466.857 mii RON). 
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4.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 
În tabelul de mai jos este prezentată împărţirea creditelor şi avansurilor acordate clienţilor în funcţie de 
calitatea creditelor: 
 

  Grup  Banca 

Mii RON Nota 
31 decembrie 

2017 
31 decembrie 

2016 
 31 decembrie  

2017 
31 decembrie  

2016 
       
Credite depreciate       
       
Clienţi retail, din care:       
Clasa 1 (creanţă cu risc minim)  50.895 891  50.895 891 
Clasa 2 (creanţă excelentă)  44.172 1.187  44.172 1.187 
Clasa 3 (creanţă foarte bună)  15.491 358  15.491 358 
Clasa 4 (creanţă bună)  7.643 757  7.643 757 
Clasa 5 (creanţă cu risc mediu)  11.334 1.835  11.334 1.835 
Clasa 6 (creanţă cu risc mediocru)  16.694 1.405  16.694 1.405 
Clasa 7 (creanţă slabă)  10.257 1.606  10.257 1.606 
Clasa 8 (creanţă foarte slabă)  7.140 521  7.140 521 
Clasa 9 (creanţă îndoielnică)  24.768 5.987  24.768 5.987 
Clasa 10 (creanţă în stare de 
nerambursare)  

859.418 853.870  859.418 853.870 

 Fără rating  17.719 5.161  8.561 5.161 
Valoare brută  1.065.531 873.578  1.056.373 873.578 
 Ajustări individuale  20 -616.235 -556.320  -609.474 -556.320 
Valoare contabilă netă    449.296 317.258  446.899 317.258 
 
 
Clienţi non-retail, din care: 
 
Clasa 8 (credit slab – sub-standard)  0 551  0 551 
Clasa 9 (credit foarte slab – 
îndoielnic)  

0 8.048  0 8.048 

Clasa 10 (credit default)  342.888 562.770  314.736 562.744 
Finanţarea proiectelor*  88.525 149.515  88.525 149.515 
Fără rating  0 12  0 12 
Valoare brută  431.413 720.896  403.261 720.870 
 Ajustări individuale  20 -246.049 -390.888  -227.659 -390.888 
Valoare contabilă netă   185.364 330.008  175.602 329.982 
 
 
*Modelul de rating dedicat finanţărilor de proiecte este un instrument utilizat la nivel de grup pentru clienţii non- retail. 
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4.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 

 
 Grup  Banca 

Mii RON Nota 
31 decembrie 

2017 
31 decembrie 

2016 
 31 decembrie 

2017 
31 decembrie 

2016 
  

  
   

Restante, dar nedepreciate  
  

   
  

  
   

Clienţi retail, din care:  
  

   
Clasa 1 (creanţa cu risc minim)  3.394 7.790  3.394 7.790 
Clasa 2 (creanţa excelentă)  12.595 28.210  12.595 28.210 
Clasa 3 (creanţa foarte bună)  41.548 57.730  41.548 57.730 
Clasa 4 (creanţa bună)  90.728 118.637  90.728 118.637 
Clasa 5 (creanţa cu risc mediu)  217.306 281.157  217.306 281.157 
Clasa 6 (creanţa cu risc mediocru)  246.878 215.140  246.878 215.140 
Clasa 7 (creanţa slabă)  161.204 155.822  161.204 155.822 
Clasa 8 (creanţa foarte slabă)  79.577 98.069  79.577 98.069 
Clasa 9 (creanţa îndoielnică)  197.055 242.309  197.055 242.309 
Clasa 10 (creanţa în stare de 
nerambursare)* 

 
22.964 37.149  22.964 37.149 

Fără rating  42,765 11.403  15.406 11.403 
Valoare brută  1.116.014 1.253.416  1.088.655 1.253.416 
Ajustări colective 20 -63.807 -89.604  -63.289 -89.604 
Valoare contabilă netă  1.052.207 1.163.812  1.025.366 1.163.812 
       
Clienţi non-retail, din care:       
       
Clasa 3 (credit foarte bun)  2.255 319  2.255 319 
Clasa 4 (credit bun)  3.465 0  3.465 0 
Clasa 5 (credit stabil)  203.337 107.314  203.337 107.314 
Clasa 6 (rating de credit acceptabil)  24.794 18.999  18.626 18.999 
Clasa 7 (credit marginal)  24.054 37.987  23.898 37.987 
Clasa 8 (credit slab – sub-standard)  9.589 2.514  16.185 2.514 
Clasa 9 (credit foarte slab – 
îndoielnic) 

 
1.673 2.633  730 2.633 

Clasa 10 (credit default)  9.686 2.595  9.686 2.595 
Finanţarea proiectelor  120.685 243.620  120.685 243.620 
Fără rating  1.054 253  1.054 253 
Valoare brută  400.592 416.234  399.921 416.234 
Ajustări colective 20 -2.303 -1.613  -2.204 -1.613 
Valoare contabilă netă  398.289 414.621  397.717 414.621 
 
* Expuneri supragarantate care sunt analizate individual 
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4.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 

 
 Grup  Banca 

Mii RON Notă 
31 decembrie  

2017 

31 
decembrie 

2016 

 
31 decembrie 

2017 

31 
decembrie 

2016 

 
 

  
   

Nici restante nici depreciate  
  

   

 
 

  
   

Clienţi retail, din care:  
  

   
Clasa 1 (creanţa cu risc minim)  2.507.149 3.694.531  2.507.149 3.694.531 
Clasa 2 (creanţa excelentă)  3.649.357 2.380.723  3.649.357 2.380.723 
Clasa 3 (creanţa foarte bună)  2.427.287 1.585.503  2.427.287 1.585.503 
Clasa 4 (creanţa bună)  1.002.974 1.007.027  1.002.974 1.007.027 
Clasa 5 (creanţa cu risc mediu)  941.926 849.078  941.926 849.078 
Clasa 6 (creanţa cu risc mediocru)  534.230 534.131  534.230 534.131 
Clasa 7 (creanţa slabă)  250.043 244.623  250.043 244.623 
Clasa 8 (creanţa foarte slabă)  77.248 86.678  77.248 86.678 
Clasa 9 (creanţa îndoielnică)  48.392 65.771  48.392 65.771 
Clasa 10 (creanţa în stare de 
nerambursare)* 

 11.932 14.377  11.932 14.377 

Fără rating  406.848 91.852  109.298 91.853 
Valoare brută  11.857.386 10.554.294  11.559.836 10.554.295 
Ajustări colective 20 -106.624 -157.720  -106.441 -157.720 
Valoare contabilă netă  11.750.762 10.396.574  11.453.395 10.396.575 

 
 

  
   

Clienţi non-retail, din care:  
  

   
Clasa 1 (risc scăzut)  13.343 35.751  13.295 35.751 
Clasa 2 (credit excelent)  124.342 374.106  124.104 374.106 
Clasa 3 (credit foarte bun)  198.365 134.955  324.184 134.955 
Clasa 4 (credit bun)  423.467 366.353  356.362 366.353 
Clasa 5 (credit stabil)  1.656.527 1.405.471  1.545.411 1.405.471 
Clasa 6 (rating de credit acceptabil)  2.752.139 2.339.194  2.636.731 2.339.194 
Clasa 7 (credit marginal)  1.532.577 1.414.159  1.354.090 1.414.159 
Clasa 8 (credit slab – substandard)  176.817 305.551  138.776 305.551 
Clasa 9 (credit foarte slab – îndoielnic)  83.579 73.962  63.471 73.962 
Clasa 10 (credit default)*  17.285 10.098  17.285 10.098 
Finanţarea proiectelor  1.379.436 717.143  1.379.436 717.143 
Fără rating  3.798 942  3.722 942 

 
 

  
   

Valoare brută  8.361.675 7.177.685  7.956.867 7.177.685 

Ajustări colective 20 -36.319 -38.916  -32.914 -38.916 
Valoare contabilă netă  8.325.356 7.138.769  7.923.953 7.138.769 

 
 

  
   

Total valoare contabilă netă credite şi 
avansuri acordate clienţilor 

 
22.161.274 19.761.042 

 
21.422.932 19.761.017 

 
* Expuneri supragarantate care sunt analizate individual 
 
La nivel de Grup, creditele şi avansurile acordate băncilor în valoare de 89.168 RON (31 decembrie 2016: 
546.165 mii RON), active financiare deţinute pentru tranzacţionare în valoare de 86.298 mii RON (31 
decembrie 2016: 443.694 mii RON), derivate deţinute pentru managementul riscului în valoare de 35.237 
RON (31 decembrie 2016: 1.013 mii RON), precum şi titlurile de valoare în suma de 5.249.814 mii RON (31 
decembrie 2016: 3.849.590 mii RON) sunt încadrate toate în categoria curente. 
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4.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 
La nivel de Bancă, creditele şi avansurile acordate băncilor în valoare de 85.641 mii RON (31 decembrie 
2016: 546.165 mii RON), active financiare deţinute pentru tranzacţionare în valoare de 86.775 mii RON (31 
decembrie 2016: 443.758 mii RON), derivate deţinute pentru managementul riscului în valoare de 35.237 mii 
RON (31 decembrie 2016: 1.013 mii RON), precum şi titlurile de valoare în suma de 5.210.494 mii RON (31 
decembrie 2016: 3.812.486 mii RON) sunt încadrate toate în categoria curente. 
 
La 31 decembrie 2017, creditele şi avansurile către bănci sunt reprezentate în mare parte din solduri la 
conturi corespondente si depozite de garanţie. Conturile curente deschise la bănci sunt în permanenţă la 
dispoziţia Grupului, nu sunt restricţionate, nu sunt restante şi nici depreciate. Contrapartidele bancare sunt 
instituţii financiare de prim rang care prezintă soliditate financiară. 
 
Pentru clienţii corporativi, întreprinderi mici şi mijlocii, instituţii financiare, autorităţi locale şi centrale, Grupul 
foloseşte sisteme de rating asociate performanţei financiare atât pentru creditele provizionate individual cât şi 
pentru cele evaluate colectiv. Conform politicilor aplicate de Grup, fiecărui grad de risc de credit i se poate 
asocia un rating corespunzător, de la gradul de risc cel mai scăzut (Clasă 1) până la categoria creditelor 
default (Clasă 10). În cazul persoanelor fizice şi al întreprinderilor foarte mici (micro), riscul de credit asociat 
este cuantificat pe baza modelelor interne de rating şi este consistent cu cerinţele reglementate de Basel. 
Banca asociază clienţilor un rating la nivel de facilitate pentru persoanele fizice şi un rating la nivel de client 
pentru clienţii micro. În urma procesului de calibrare se asignează o probabilitate de nerambursare pentru 
clasele de rating asociate.  
 
O analiză a valorii juste a garanţiilor (prezentată ca fiind valoarea minimă dintre expunere şi valoarea 
realizabilă netă a garanţiilor pe fiecare credit în parte) aferente creditelor acordate clienţilor se prezintă după 
cum urmează: 
 Grup  Banca 

 Mii RON 
31 decembrie 

 2017 
31 decembrie 

 2016 
 31 decembrie 

 2017 
31 decembrie 

 2016 
 Valoarea garanţiilor aferente creditelor depreciate     
      
Proprietăţi 532.738 500.517  532.738 500.517 
Echipmente, mijloace de transport şi alte 
garanţii 8.174 7.080 

 
1.184 7.080 

Depozite colaterale 2.734 2.462  2.734 2.462 
Scrisori de garantie 18.749 17.326  15.964 17.326 
Titluri de datorie 8 36  8 36 
Total 562.403 527.421  552.628 527.421 
 
 
 Grup  Banca 

Mii RON 
31 decembrie 

2017 
31 decembrie 

2016 
 31 decembrie 

2017 
31 decembrie 

2016 
Valoarea garanţiilor aferente creditelor nedepreciate     
      
Proprietăţi 5.969.156 5.449.804  5.967.648 5.449.804 
Echipmente, mijloace de transport şi alte 
garanţii 1.444.153 1.119.692 

 
810.640 1.119.692 

Depozite colaterale 92.927 98.897  90.915 98.897 
Scrisori de garanţie 1.961.662 1.848.463  1.961.662 1.848.463 
Titluri de datorie 44.948 36.441  44.948 36.441 
Total 9.512.846 8.553.297  8.875.813 8.553.297 
 
Grupul deţine garanţii pentru credite şi avansuri acordate clientelei sub forma de depozite bancare, ipoteci 
asupra proprietăţilor imobiliare, garanţii şi alte gajuri asupra echipamentelor şi/sau alte creanţe. 
Garanţiile de tip ipotecar executate de Grup sunt în suma de 73.044 mii RON (2016: 95.737 mii RON). 
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4.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 
Următorul tabel prezintă sumele aferente expunerilor supragarantate şi valoarea garanţiilor aferente la nivel 
de Grup: 
 
Grup  

Mii RON 31 decembrie 2017  31 decembrie 2016 

 
Expunere 

brută 
Valoarea 

garanţiilor Diferenţă  
Expunere 

brută 
Valoarea 

garanţiilor Diferenţă 
        

Clienţi retail, din care: 2.071.911 3.528.051 1.456.140  1.672.414 2.833.219 1.160.805 
 Credit de nevoi personale 1.563 3.859 2.296  2.357 4.379 2.022 
 Credit pentru investiţii imobiliare 1.119.397 1.616.890 497.493  797.154 1.101.636 304.482 
 Credit de consum garantat cu ipotecă  
 imobiliară 572.165 1.148.004 575.839  595.117 1.151.973 556.856 
 Descoperit de cont 96.591 227.105 130.514  97.879 220.654 122.775 
 Finanţarea investiţiilor 276.083 521.857 245.774  179.795 354.299 174.504 
 Altele 6.112 10.336 4.224  112 278 166 
        
Clienţi non-retail, din care: 2.116.904 3.859.876 1.742.972  2.408.185 3.727.287 1.319.102 
 Agricultură 101.461 231.784 130.323  91.600 162.434 70.834 
 Electricitate, petrol şi gaze naturale 66.024 112.795 46.771  59.941 112.108 52.167 
 Producţie 331.821 603.110 271.289  253.165 508.977 255.812 
 Construcţii 555.297 908.013 352.716  688.347 888.074 199.727 
 Comerţ cu amănuntul şi en-gros 467.579 890.924 423.345  407.825 812.332 404.507 
 Servicii 586.002 1.102.769 516.767  843.877 1.119.362 275.485 
 Sector public 8.720 10.481 1.761  63.430 124.000 60.570 
        
TOTAL 4.188.815 7.387.927 3.199.112  4.080.599 6.560.506 2.479.907 
 
 
Tabelul de mai jos prezintă sumele aferente expunerilor supragarantate şi valoarea garanţiilor aferente la 
nivel de Bancă: 
 
Banca  
Mii RON 31 decembrie 2017  31 decembrie 2016 

 
Expunere 

brută 
Valoarea 

garanţiilor Diferenţă  
Expunere 

brută 
Valoarea 

garanţiilor Diferenţă 
        
Clienţi retail, din care: 1.980.611 3.394.030 1.413.419  1.672.414 2.833.219 1.160.805 
 Credit de nevoi personale 1.563 3.859 2.296  2.357 4.379 2.022 
 Credit pentru investiţii imobiliare 1.119.397 1.616.890 497.493  797.154 1.101.636 304.482 
 Credit de consum garantat cu ipotecă  
 imobiliară 572.165 1.148.004 575.839  595.117 1.151.973 556.856 
 Descoperit de cont 96.591 227.105 130.514  97.879 220.654 122.775 
 Finanţarea investiţiilor 190.895 398.172 207.277  179.795 354.299 174.504 
 Altele 0 0 0  112 278 166 
        
Clienţi non-retail, din care: 2.029.734 3.719.846 1.690.112  2.408.185 3.727.287 1.319.102 
 Agricultură 97.691 225.797 128.106  91.600 162.434 70.834 
 Electricitate, petrol şi gaze naturale 66.024 112.795 46.771  59.941 112.108 52.167 
 Producţie 301.837 560.065 258.228  253.165 508.977 255.812 
 Construcţii 550.854 901.642 350.788  688.347 888.074 199.727 
 Comerţ cu amănuntul şi en-gros 456.012 872.077 416.065  407.825 812.332 404.507 
 Servicii 548.776 1.037.221 488.445  843.877 1.119.362 275.485 
 Sector public 8.540 10.249 1.709  63.430 124.000 60.570 
        
TOTAL 4.010.345 7.113.876 3.103.531  4.080.599 6.560.506 2.479.907 
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4.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 
Expunerile de credit subgarantate la nivel de Grup sunt prezentate în tabelul de mai jos : 
 
Grup  
Mii RON 31 decembrie 2017  31 decembrie 2016 

 
Expunere 

brută 
Valoarea 

garanţiilor Diferenţă  
Expunere 

brută 
Valoarea 

garanţiilor Diferenţă 
        
Clienţi retail, din care: 11.967.020 3.803.834 -8.163.186  11.008.874 3.402.637 -7.606.237 
 Credit de nevoi personale 5.243.169 5 -5.243.164  4.642.728 5 -4.642.723 
 Credit pentru investiţii imobiliare 3.502.614 2.781.193 -721.421  3.243.791 2.456.412 -787.379 
 Credit de consum garantat cu ipotecă    
 imobiliară 1.089.869 603.585 -486.284  1.345.449 689.918 -655.531 
 Credit Card 824.394 0 -824.394  733.075 0 -733.075 
 Descoperit de cont 732.478 86.782 -645.696  701.520 62.385 -639.135 
 Finanţarea investiţiilor 564.271 328.671 -235.600  341.171 193.629 -147.542 
 Altele 10.225 3.598 -6.627  1.140 288 -852 
        
Clienţi non-retail, din care: 7.076.776 2.546.130 -4.530.646  5.906.630 1.473.395 -4.433.235 

 Agricultură 377.676 140.975 -236.701  326.435 137.500 -188.935 
 Electricitate, petrol şi gaze naturale 282.960 47.111 -235.849  210.524 25.130 -185.394 
 Producţie 1.325.790 433.496 -892.294  1.234.187 364.703 -869.484 
 Construcţii 1.123.009 567.538 -555.471  613.092 161.517 -451.575 
 Comerţ cu amănuntul şi en-gros 1.872.288 694.387 -1.177.901  1.754.050 479.983 -1.274.067 
 Servicii 1.678.917 629.470 -1.049.447  1.212.839 265.195 -947.644 
 Sector public 416.136 33.153 -382.983  555.503 39.367 -516.136 
        
TOTAL 19.043.796 6.349.964 -12.693.832  16.915.504 4.876.032 -12.039.472 
 
 
Expunerile de credit subgarantate la nivel de Banca sunt prezentate în tabelul de mai jos: 
 
Banca  
Mii RON 31 decembrie 2017  31 decembrie 2016 

 
Expunere 

brută 
Valoarea 

garanţiilor Diferenţă  
Expunere 

brută 
Valoarea 

garanţiilor Diferenţă 
        

Clienţi retail, din care: 11.724.253 3.644.918 -8.079.335  11.008.874 3.402.637 -7.606.237 

 Credit de nevoi personale 5.243.169 5 -5.243.164  4.642.728 5 -4.642.723 
 Credit pentru investiţii imobiliare 3.502.614 2.781.193 -721.421  3.243.791 2.456.412 -787.379 
 Credit de consum garantat cu ipotecă  
 imobiliară 1.089.869 603.585 -486.284  1.345.449 689.918 -655.531 
 Credit Card 824.394 0 -824.394  733.075 0 -733.075 
 Descoperit de cont 732.478 86.782 -645.696  701.520 62.385 -639.135 
 Finanţarea investiţiilor 323.295 170.697 -152.598  341.171 193.629 -147.542 
 Altele 8.434 2.656 -5.778  1.140 288 -852 
        
Clienţi non-retail, din care: 6.730.315 2.238.943 -4.491.372  5.906.605 1.473.395 -4.433.210 

 Agricultură 362.989 132.232 -230.757  326.435 137.500 -188.935 
 Electricitate, petrol şi gaze naturale 282.784 47.089 -235.695  210.524 25.130 -185.394 
 Producţie 1.260.995 397.292 -863.703  1.234.187 364.703 -869.484 
 Construcţii 1.072.274 530.027 -542.247  613.092 161.517 -451.575 
 Comerţ cu amănuntul şi en-gros 1.774.368 632.663 -1.141.705  1.754.050 479.983 -1.274.067 
 Servicii 1.561.467 466.994 -1.094.473  1.212.814 265.195 -947.619 
 Sector public 415.438 32.646 -382.792  555.503 39.367 -516.136 
        
TOTAL 18.454.568 5.883.861 -12.570.707  16.915.479 4.876.032 -12.039.447 
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4.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 
Credite şi titluri de valoare depreciate 
 
Creditele şi titlurile de valoare depreciate sunt acelea pentru care Grupul considera că este probabil că nu va 
putea colecta principalul şi dobânda de plată în conformitate cu termenii contractuali ai contractului de credit / 
titlului de valoare.  
 
Credite restante dar nedepreciate 
 
Creditele şi valorile mobiliare pentru care dobânda şi principalul de plată sunt restante, dar Grupul consideră 
că nu este cazul să le deprecieze deoarece nu există indicii obiective pentru depreciere sau există indicii 
pentru depreciere, însă nu există o pierdere identificabilă la nivelul acestor clienţi. 
 
Grup 
 
Situaţia creditelor restante dar nedepreciate la 31 decembrie 2017 este după cum urmează: 
 

Mii RON 
< 30 zile 31 – 60 

zile 
61 – 90 

zile 
91 – 180 

zile 
181 zile-1 

an 
> 1 an* Total 

        
Clienţi non-retail 390.463 2.021 3.201 3.606 981 320 400.592 
Clienţi retail 902.569 121.431 67.932 9.477 4.252 10.353 1.116.014 
TOTAL 1.293.032 123.452 71.133 13.083 5.233 10.673 1.516.606 
 
* Expuneri supragarantate care sunt analizate individual 
 
Situaţia creditelor restante dar nedepreciate la 31 decembrie 2016 este după cum urmează: 
 

Mii RON 
< 30 zile 31 – 60 

zile 
61 – 90 

zile 
91 – 180 

zile 
181 zile-1 

an 
> 1 an* Total 

        
Clienţi non-retail 392.294 20.814 1.416 892 357 462 416.235 
Clienţi retail 980.626 168.116 78.929 9.595 3.927 12.723 1.253.916 
TOTAL 1.372.920 188.930 80.345 10.487 4.284 13.185 1.670.151 
 
* Expuneri supragarantate care sunt analizate individual 
 
Banca 
 
Situaţia creditelor restante dar nedepreciate la 31 decembrie 2017 este dupa cum urmeaza: 
 

Mii RON 
< 30 zile 31 – 60 

zile 
61 – 90 

zile 
91 – 180 

zile 
181 zile-1 

an 
> 1 an* Total 

        
Clienţi non-retail 390.023 2.021 3.137 3.439 981 320 399.921 
Clienţi retail 883.503 121.053 60.718 8.776 4.252 10.353 1.088.655 
TOTAL 1.273.526 123.074 63.855 12.215 5.233 10.673 1.488.576 
 
* Expuneri supragarantate care sunt analizate individual 
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4.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 
Situaţia creditelor restante dar nedepreciate la 31 decembrie 2016 este după cum urmează: 
 

Mii RON 
< 30 zile 31 – 60 

zile 
61 – 90 

zile 
91 – 180 

zile 
181 zile-1 

an 
> 1 an* Total 

        
Clienţi non-retail 392.294 20.814 1.416 892 357 462 416.235 
Clienţi retail 980.626 168.116 78.929 9.595 3.927 12.723 1.253.916 
TOTAL 1.372.920 188.930 80.345 10.487 4.284 13.185 1.670.151 
 
* Expuneri supragarantate care sunt analizate individual 
 
Ajustări pentru deprecierea creditelor 
 
Grupul stabileşte o ajustare pentru depreciere care reprezintă o estimare a unei pierderi în valoarea 
portofoliului de credite. Componentele principale ale acestui provizion sunt o componentă specifică de risc 
care se referă la expuneri individuale şi o componentă colectivă stabilită pentru un grup de active omogene 
din punctul de vedere al probabilităţii de neplată, dar pentru care nu pot fi identificate pierderi şi drept urmare 
nu fac subiectul deprecierii individuale. 
 
 
Analiza valorilor brute şi nete (ţinând seama de depreciere) a activelor provizionate individual pe grade de risc 
este prezentată mai jos: 
 

31 decembrie 2017  Grup  Banca 
Mii RON  Brut Net  Brut Net 
Ajustări individuale pentru credite şi avansuri clienţi     
Clienţi retail, din care:       
Clasa 1 (creanţa cu risc minim)  50.895 29.852  50.895 29.852 
Clasa 2 (creanţa excelentă)  44.172 17.772  44.172 17.772 
Clasa 3 (creanţa foarte bună)  15.491 5.341  15.491 5.341 
Clasa 4 (creanţa bună)  7.643 2.650  7.643 2.650 
Clasa 5 (creanţa cu risc mediu)  11.334 4.310  11.334 4.310 
Clasa 6 (creanţa cu risc mediocru)  16.694 6.393  16.694 6.393 
Clasa 7 (creanţa slabă)  10.257 2.917  10.257 2.917 
Clasa 8 (creanţa foarte slabă)  7.140 2.735  7.140 2.735 
Clasa 9 (creanţa îndoielnică)  24.768 7.543  24.768 7.543 

Clasa 10 (creanţa în stare de 
nerambursare) 

 859.418 365.607  859.418 365.607 

Fără rating  17.719 4.176  8.561 1.779 
Total clienţi retail  1.065.531 449.296  1.056.373 446.899 
       
Clienţi non-retail, din care:       
       
       
Clasa 10 (credit default)  342.888 155.131  314.736 145.369 
Finanţarea proiectelor  88.525 30.233  88.525 30.233 
Fără rating  0 0  0 0 
Total clienţi non-retail  431.413 185.364  403.261 175.602 
Total   1.496.944 634.660  1.459.634 622.501 
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4.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 

 

31 decembrie 2016  Grup Banca 
Mii RON  Brut Net Brut Net 
Ajustări individuale pentru credite şi avansuri clienţi    
Clienţi retail, din care:      
Clasa 1 (creanţa cu risc minim)  891 426 891 426 
Clasa 2 (creanţa excelentă)  1.187 620 1.187 620 
Clasa 3 (creanţa foarte bună)  358 169 358 169 
Clasa 4 (creanţa bună)  757 297 757 297 
Clasa 5 (creanţa cu risc mediu)  1.835 611 1.835 611 
Clasa 6 (creanţa cu risc mediocru)  1.405 549 1.405 549 
Clasa 7 (creanţa slabă)  1.606 744 1.606 744 
Clasa 8 (creanţa foarte slabă)  521 323 521 323 
Clasa 9 (creanţa îndoielnică)  5.987 2.420 5.987 2.420 
Clasa 10 (creanţa în stare de 
nerambursare) 

 
853.870 309.659 853.870 309.659 

Fără rating  5.161 1.440 5.161 1.439 
Total clienţi retail  873.578 317.258 873.578 317.257 
      
Clienţi non-retail, din care:      
Clasa 8 (credit slab - substandard)  551 443 551 443 
Clasa 9 (credit foarte slab - îndoielnic)  8.048 6.943 8.048 6.943 
Clasa 10 (credit default)  562.770 266.749 562.744 266.748 
Finanţarea proiectelor  149.515 55.870 149.515 55.846 
Fără rating  12 3 12 3 
Total clienţi non-retail  720.896 330.008 720.870 329.983 
Total   1.594.474 647.266 1.594.448 647.240 
 
Credite neperformante, dar care nu sunt în stare de nerambursare 
 
Expuneri restructurate şi neperformante conform reglementării EBA 
La nivel de Grup, s-a implementat regulamentul aferent creditelor restructurate şi neperformante conform 
EBA/ITS/2013/03/rev1 din 24 iulie 2014 şi revizuit în 10 martie 2015. 
 
În scopul raportării conform EBA ITS, expunerile neperformante sunt considerate cele care satisfac cel puţin 
una din următoarele condiţii: 
(a) expunerea a fost clasificată ca fiind în stare de nerambursare; 
(b) expunerea a fost depreciată conform IAS 39 “Instrumente financiare: recunoaştere şi evaluare”; 
(c) expunere restructurată performantă reclasificată din neperformantă căreia în perioada de monitorizare   

i-au fost extinse măsurile de restructurare; 
(d) expunere restructurată performantă reclasificată din neperformantă care în perioada de monitorizare a   

atins mai mult de 30 de zile de întârziere. 
 
Non-retail 

Pentru clienţii non-retail, atunci când termenii şi condiţiile contractului de credit sunt modificate în favoarea 
clientului, Grupul face diferenţa între renegocierile uzuale şi creditele restructurate conform definiţiei emisă de 
EBA în documentul “Implementarea standardelor tehnice (ITS) privind supervizarea raportării expunerilor 
restructurate şi neperformante”. Expunerile neperformante conform definiţiei EBA includ şi expuneri care nu 
prezintă niciun motiv de stare de nerambursare conform articolului 178 din CRR. 
 
Un credit este considerat restructurat dacă debitorul este în dificultate financiară şi modificarea 
condiţiilor/termenilor creditului reprezintă o concesie. Pentru clienţii non-retail dificultatea financiară este 
evaluată prin intermediul Sistemului de Avertizare Timpurie care se bazează pe numeroşi factori 
reprezentativi şi acceptaţi în cadrul clasificării de risc a clientului (ex. serviciul datoriei, scăderea ratingului 
etc.). 
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4.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 
Conform IAS 39 “Instrumente financiare: recunoaştere şi evaluare” ajustările pentru depreciere provin în urma 
apariţiei unui eveniment de pierdere; starea de nerambursare conform articolului 178 CRR reprezintă 
principalul indicator pentru ajustările pentru depreciere individuale şi colective. 
 
Retail 
 
Pentru clienţii retail, creditele restructurate sunt monitorizate cel puţin trei luni, cu extinderea perioadei de 
monitorizare până la un an în cazul în care clientul nu trece de perioada de observaţie. Pe durata perioadei de 
monitorizare, în recunoaşterea stării de nerambursare este folosit serviciul datoriei calculat pe baza datoriilor 
anterioare restructurării şi a celor survenite după momentul restructurării. Pierderea în urma restructurării este 
provizionată şi se calculează ca diferenţă între fluxurile viitoare de numerar în urma restructurării discountate 
la rata dobânzii efective de dinainte de restructurare şi expunerea creditului (principal, dobânda şi 
comisioane). 
 
În cazul unei expuneri neperformante micro şi IMM, starea de neperformant se aplică la nivelul debitorului. 
În cazul unei expuneri neperformante PI, toate expunerile clientului vor fi contaminate de starea de 
neperformanţă la nivelul aceluiaşi produs. 
 
Datorită efectului de contaminare la nivel client atunci când un client PI deţine expuneri brute bilanţiere 
restante mai vechi de 90 zile şi dacă valoarea contabilă brută restantă reprezintă 20% din total valoare 
contabilă brută bilanţieră, atunci toate expunerile bilanţiere şi extrabilanţiere ale acestui debitor vor fi 
considerate neperformante şi ca urmare facilităţile performante pot fi reclasificate ca neperformante datorită 
contaminării la nivel de produs şi debitor. 
 
c)  Riscul de lichiditate 
 
Riscul de lichiditate este generat pe parcursul desfăşurării normale a activităţii bancare, prin acoperirea 
nevoilor clienţilor. In timp ce deponenţii au nevoie de acces la fondurile lor într-un interval de timp scurt, cei 
care se împrumută au nevoie să ramburseze creditele într-un termen mediu şi lung. Răspunzând acestor 
nevoi, Banca acceptă un grad de risc de lichiditate care trebuie să fie administrat activ. 
 
Directoratul defineşte strategia administrării riscului de lichiditate în funcţie de recomandările făcute de 
unităţile responsabile de managementul lichidităţii şi al finanţării în cooperare cu aria responsabilă pentru 
monitorizarea şi controlul riscului de lichiditate.  
Directoratul aprobă în fiecare an un set de limite care sunt utilizate pentru măsurarea şi controlul riscului de 
lichiditate, precum şi planul de finanţare al băncii. 
 
Toleranţa la riscul de lichiditate reprezintă fundaţia cadrului de administrare a riscului de lichiditate şi este 
definită astfel: 

· în ceea ce priveşte activitatea în condiţii normale, este folosit un set de limite pentru riscul de lichiditate 
pe termen lung. Limitele au rolul de a preveni acumularea riscului de lichiditate din activitatea curentă a 
Băncii. 

· în condiţii de stres, toleranţa este dată de capacitatea Băncii de a opera pentru o perioadă aceptabilă 
de timp fără să fie nevoită să-şi modifice fundamental strategia sau modelul de afaceri.  

 
Divizia Trezorerie şi Pieţe de Capital este responsabilă pentru managementul riscului de lichiditate şi de 
finanţare al băncii, iar Divizia Risc este responsabilă pentru monitorizarea şi controlul riscului de lichiditate, 
aşa cum este definit în strategiile de lichiditate şi finanţare. 
 
În cadrul administrării lichidităţii, Banca analizează, monitorizează şi previzionează comportamentul lichidităţii 
produselor şi segmentelor de afaceri, menţinând o lichiditate pe termen lung, inclusiv depozite stabile, în 
exces faţă de activele care nu sunt lichide, la un cost optim, aşa cum este definit în apetitul la risc. 
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4.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 
Diversificarea profilului de finanţare ţine cont de tipul de investitori, produse şi instrumente şi este un element 
important al cadrului de administrare a lichidităţii. Sursele de finanţare de bază sunt clienţii retail, în timp ce 
depozitele de la alţi clienţi, depozitele interbancare şi împrumuturile sunt surse suplimentare. Astfel 
flexibilitatea Băncii este îmbunătăţită iar costul de lichiditate este în general diminuat. 
 
Mecanismul de determinare a preţurilor de transfer al fondurilor reprezintă un instrument cheie pentru 
administrarea riscului de lichiditate. Acest mecanism acoperă elementele bilanţiere şi extra-bilantiere şi are ca 
scop alocarea tuturor costurilor şi beneficiilor la nivelul segmentelor de afaceri, astfel încât să fie stimulată 
utilizarea eficientă a lichidităţii.  
 
Principalele instrumente utilizate în managementul lichidităţii şi al finanţării sunt: 
 
· raportul de tip ecart de lichiditate: identifică şi măsoară necesarul sau surplusul de lichiditate pe benzi de 

maturitate; 
· scorecard-ul de lichiditate: instrument care cuantifică riscul de lichiditate din punct de vedere al structurii 

bilanţiere (rata credite/depozite, concentrarea finanţării, dimensiunea activelor lichide comparativ cu total 
împrumuturi etc);  

· ecartul de lichiditate statutar: Banca trebuie să îndeplinească un indicator de lichiditate definit de către 
autoritatea de supraveghere care stabileşte standardele minime ale riscului de lichiditate la nivelul 
sistemului bancar; 

· scorecard-ul de finanţare: Banca se asigură că riscul de finanţare este controlat prin monitorizarea mai 
multor factori cheie, cum ar fi: concentrarea surselor de finanţare non-retail, concentrarea pe maturităţi, 
dependenţa de finanţarea pe termen scurt şi procentul de active lichide libere de gaj. 

 
La nivelul Băncii sunt prestabilite praguri de avertizare pentru principalii factori monitorizaţi şi, în cazul în care 
depăşirea acestor praguri este observată sau anticipată, este activat un plan specific de acţiune stabilit în 
baza deciziilor luate de conducerea Băncii. 
 
Pentru condiţii de criză, Banca menţine o rezervă de lichiditate suficientă, care poate fi utilizată pentru a 
compensa accesul limitat la resursele de finanţare şi la ieşirile de lichiditate. Banca determină necesarul 
rezervei de lichiditate ţinând cont de rezultatele simulărilor de stres. De asemenea, Banca defineşte un plan 
alternativ de finanţare care stabileşte responsabilităţile şi acţiunile specifice care pot fi luate pentru a întări 
poziţia lichidităţii pe termen scurt, şi pentru a reduce riscul de lichiditate pe termen mediu şi lung. 
 
Principalele instrumente folosite pentru condiţii de criză sunt: 
· sistemul de avertizare timpurie: utilizat pentru a monitoriza pieţele financiare şi indicatorii de lichiditate 

interni cu scopul anticipării unor acumulări de risc şi a unor potenţiale condiţii de criză; 
· testarea internă a poziţiei de lichiditate în condiţii de criză: analiza bazată pe scenarii folosită pentru a 

evalua capacitatea băncii de a opera în condiţii de criză; 
· cerinţă de acoperire a necesarului de lichiditate (LCR-liquidity coverage ratio): analiza bazată pe scenarii 

standardizate la nivelul sistemului bancar, folosită pentru a evalua abilitatea de a opera în condiţii de 
criză, în conformitate cu CRR/CRD IV. Conform cerinţelor, băncile trebuie să menţină un nivel adecvat 
de active lichide de calitate ridicată pentru acoperirea eventualelor ieşiri de lichiditate în situaţii de criză. 
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4.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 
Grup 
 
Valoarea activelor şi pasivelor financiare la data de 31 decembrie 2017 distribuită pe benzi de scadenţă în 
funcţie de perioada rămasă până la maturitatea contractuală este prezentată în tabelul următor:  
 

 
Până la 
3 luni 3-12 luni 1-5 ani Peste 5 ani 

Fără 
maturitate* Total 

Mii RON       
Active financiare       
Numerar şi disponibilităţi la Banca Centrală 8.471.977 0 0 0 0 8.471.977 
Active financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 9.090 14.777 51.491 10.940 0 86.298 
Derivative deţinute pentru mangementul 
riscului 23.450 2.303 7.438 2.046 0 35.237 
Credite şi avansuri acordate băncilor 89.168 0 0 0 0 89.168 
Credite şi avansuri acordate clienţilor 2.869.409 4.519.446 9.192.297 5.580.122 0 22.161.274 
Titluri de valoare 979.449 1.012.929 2.671.036 552.856 33.544 5.249.814 
Total active financiare 12.442.543 5.549.455 11.922.262 6.145.964 33.544 36.093.768 
       
Datorii financiare        
Datorii financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 8.361 9.631 10.221 1.078 0 29.291 
Derivative deţinute pentru mangementul 
riscului 21.621 25.912 3.245 66 0 50.844 
Depozite de la bănci 500.439 0 7.850 0 0 508.289 
Depozite de la clienţi 25.899.848 3.549.750 212.891 33.510 0 29.695.999 
Credite de la bănci şi alte instituţii financiare 118.867 291.650 515.546 5.895 0 931.958 
Obligaţiuni emise 0 16.613 495.888 0 0 512.501 
Datorii subordonate 5.791 116.483 726.743 0 0 849.017 
Total datorii financiare 26.554.927 4.010.039 1.972.384 40.549 0 32.577.899 
Surplus/(deficit) de lichiditate -14.112.384 1.539.416 9.949.878 6.105.415 33.544 3.515.869 
       

*poziţia “Fără maturitate” include titluri de capital. 
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4.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 
Valoarea activelor şi pasivelor financiare la data de 31 decembrie 2016, distribuită pe benzi de scadenţă în 
funcţie de perioada rămasă până la maturitatea contractuală, este prezentată în tabelul următor: 
 

 
Până la 
3 luni 3-12 luni 1-5 ani 

Peste 5 
ani 

Fără 
maturitate Total 

Mii RON       
Active financiare       
Numerar şi disponibilităţi la Banca Centrală 8.203.157 0 0 0 0 8.203.157 
Active financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 26.805 43.900 317.251 55.738 0 443.694 
Derivative deţinute pentru mangementul 
riscului 0 0 1.013 0 0 1.013 
Credite şi avansuri acordate băncilor 546.165 0 0 0 0 546.165 
Credite şi avansuri acordate clienţilor 3.769.230 3.730.445 7.162.371 5.098.996 0 19.761.042 
Titluri de valoare 270.878 1.187.223 2.128.711 235.418 27.360 3.849.590 
Total active financiare 12.816.235 4.961.568 9.609.346 5.390.152 27.360 32.804.661 
       
Datorii financiare        
Datorii financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 25.402 13.689 18.602 2.431 0 60.124 
Derivative deţinute pentru mangementul 
riscului 0 19 4.101 0 0 4.120 
Depozite de la bănci 568.545 0 14.469 0 0 583.014 
Depozite de la clienţi 22.559.236 3.594.078 190.751 30.879 0 26.374.944 
Credite de la bănci şi alte instituţii financiare 86.855 564.773 485.959 0 0 1.137.587 
Obligaţiuni emise 0 16.482 495.757 0 0 512.239 
Datorii subordonate 119.086 0 835.887 0 0 954.973 
Total datorii financiare 23.359.124 4.189.041 2.045.526 33.310 0 29.627.001 
Surplus/(deficit) de lichiditate -10.542.889 772.527 7.563.820 5.356.842 27.360 3.177.660 
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4.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 
Banca 
 
Valoarea activelor şi pasivelor financiare la data de 31 decembrie 2017, distribuită pe benzi de scadenţă în 
funcţie de perioada rămasă până la maturitatea contractuală, este prezentată în tabelul următor: 
 

 
Până la 
3 luni 3-12 luni 1-5 ani Peste 5 ani 

Fără 
maturitate Total 

Mii RON       
Active financiare       
Numerar şi disponibilităţi la Banca Centrală 8.471.851 0 0 0 0 8.471.851 
Active financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 9.567 14.777 51.491 10.940 0 86.775 
Derivative deţinute pentru mangementul 
riscului 23.450 2.303 7.438 2.046 0 35.237 
Credite şi avansuri acordate băncilor 85.641 0 0 0 0 85.641 
Credite şi avansuri acordate clienţilor 2.758.230 4.306.067 8.796.058 5.562.577 0 21.422.932 
Titluri de valoare 958.879 999.884 2.665.336 552.851 33.544 5.210.494 
Total active financiare 12.307.618 5.323.031 11.520.323 6.128.414 33.544 35.312.930 
       
Datorii financiare        
Datorii financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 8.673 9.631 10.221 1.078 0 29.603 
Derivative deţinute pentru mangementul 
riscului 21.183 25.751 3.245 66 0 50.245 
Depozite de la bănci 500.439 0 7.850 0 0 508.289 
Depozite de la clienţi 25.940.597 3.549.750 212.891 33.510 0 29.736.748 
Credite de la bănci şi alte instituţii financiare 40.243 87.058 107.404 5.895 0 240.600 
Obligaţiuni emise 0 16.734 499.489 0 0 516.223 
Datorii subordonate 5.791 116.483 726.743 0 0 849.017 
Total datorii financiare 26.516.926 3.805.407 1.567.843 40.549 0 31.930.725 
Surplus/(deficit) de lichiditate -14.209.308 1.517.624 9.952.480 6.087.865 33.544 3.382.205 
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4.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 
Valoarea activelor şi pasivelor financiare la data de 31 decembrie 2016, distribuită pe benzi de scadenţă în 
funcţie de perioada rămasă până la maturitatea contractuală, este prezentată în tabelul următor: 
 

 
Până la 
3 luni 3-12 luni 1-5 ani Peste 5 ani 

Fără 
maturitate Total 

Mii RON       
Active financiare       
Numerar şi disponibilităţi la Banca Centrală 8.203.153 0 0 0 0 8.203.153 
Active financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 26.869 43.900 317.251 55.738 0 443.758 
Derivative deţinute pentru mangementul 
riscului 0 0 1.013 0 0 1.013 
Credite şi avansuri acordate băncilor 546.165 0 0 0 0 546.165 
Credite şi avansuri acordate clienţilor 3.769.205 3.730.445 7.162.371 5.098.996 0 19.761.017 
Titluri de valoare 254.941 1.186.693 2.108.079 235.418 27.355 3.812.486 
Total active financiare 12.800.333 4.961.038 9.588.714 5.390.152 27.355 32.767.592 
       
Datorii financiare        
Datorii financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 25.402 13.689 18.602 2.431 0 60.124 
Derivative deţinute pentru mangementul 
riscului 0 0 4.101 0 0 4.101 
Depozite de la bănci 568.545 0 14.469 0 0 583.014 
Depozite de la clienţi 22.566.133 3.594.078 190.751 30.879 0 26.381.841 
Credite de la bănci şi alte instituţii financiare 86.855 564.773 485.959 0 0 1.137.587 
Obligaţiuni emise 0 16.483 499.478 0 0 515.961 
Datorii subordonate 119.086 0 835.887 0 0 954.973 
Total datorii financiare 23.366.021 4.189.023 2.049.247 33.310 0 29.637.601 
Surplus/(deficit) de lichiditate -10.565.688 772.015 7.539.467 5.356.842 27.355 3.129.991 
 
În mod uzual, cel mai important ecart de lichiditate este înregistrat pe prima bandă de scadenţă (până la 3 
luni), în principal datorită depozitelor de la clientela nebancară, care au tendinţa de a fi concentrate pe benzi 
de scadenţă scurte şi creditelor acordate clientelei nebancare, care sunt concentrate pe benzi de scadenţă 
mai lungi. Acest comportament al populaţiei şi al agenţilor comerciali determină ecartul negativ pe prima 
bandă de scadenţă şi un ecart pozitiv pe celelalte benzi de scadenţă (peste 3 luni). În practică, ecartul negativ 
de pe prima bandă nu reprezintă ieşiri efective de fonduri întrucât depozitele care ajung la scadenţă sunt 
reînnoite într-o proporţie foarte mare sau sunt înlocuite de depozite noi.  
 
În acelaşi timp, portofoliul de titluri ale Grupului poate fi transformat în numerar într-un termen scurt (prin repo 
sau vânzare) şi constituie astfel o rezervă care diminuează riscul de lichiditate pe prima bandă de scadenţă. 
 
Ecartul negativ înregistrat în prima bandă de scadenţă a crescut în 2017 cu 3.569.495 mii RON comparativ cu 
2016, fiind generat de creşterea depozitelor atrase de la clienţi. 
 
În ceea ce priveşte ecartul pe celelalte benzi de scadenţă se observă o creştere a ecartului pozitiv pe banda 
1–5 ani cu 2.386.058 mii RON, datorită creşterii creditelor şi avansurilor acordate clienţilor cu 2.029.926 mii 
RON şi creşterii titlurilor de valoare cu 542.325 mii. 
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4.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 
Sumele prezentate în tabelul de mai jos reprezintă o analiză a maturităţilor contractuale aferente datoriilor 
financiare prezentate în conformitate cu IFRS 7, în timp ce fluxurile de numerar neactualizate la valoare 
prezentă sunt distribuite pe benzi de maturitate predefinite şi diferă de sumele incluse în bilanţ datorită faptului 
că sumele din bilanţ sunt prezentate la valoare actualizată. 
 
Grup 
 
Datoriile financiare ale Grupului analizate pe perioada rămasă de la data raportării folosind fluxuri de numerar 
nediscountate la 31 decembrie 2017 sunt după cum urmează: 
 

 Până la 3 luni 3-12 luni 1-5 ani Peste 5 ani Total 
Mii RON      
Datorii financiare      
Datorii financiare deţinute pentru tranzacţionare decontate 
net 1.729 5.235 4.297 0 11.261 
Datorii financiare deţinute pentru tranzacţionare decontate 
brut 1.578.364 1.258.826 0 0 2.837.190 
Derivate deţinute pentru mangementul riscului decontare 
netă 12 587 598 0 1.197 
Derivate deţinute pentru mangementul riscului decontare 
brută 11.122.767 3.708.047 0 0 14.830.814 
Depozite de la bănci 500.455 0 8.196 0 508.651 
Depozite de la clienţi 25.937.679 3.554.670 214.323 33.650 29.740.322 
Credite de la banci 40.252 87.378 107.542 5.895 241.067 
Obligatiuni emise 0 26.770 523.147 0 549.917 
Datorii subordonate 10.409 147.169 799.925 0 957.503 
Angajamente de credit irevocabile 627.046 459.173 1.760.552 903.874 3.750.645 
Datorii contingente 19.111 25.815 31.943 3.685 80.554 
Total datorii financiare 39.837.824 9.273.670 3.450.523 947.104 53.509.121 
 
Datoriile financiare ale Grupului analizate pe perioada rămasă de la data raportării folosind fluxuri de numerar 
nediscountate la 31 decembrie 2016 sunt după cum urmează: 
 
Mii RON Până la 3 luni 3-12 luni 1- 5 ani Peste 5 ani Total 
      
Datorii financiare      
Datorii financiare deţinute pentru tranzacţionare decontate 
net 1.309 5.298 11.128 0 17.735 
Datorii financiare deţinute pentru tranzacţionare decontate 
brut 2.543.276 1.808.276 2.722 1.115 4.355.389 
Derivate deţinute pentru mangementul riscului decontare 
netă  603 56 1.173 0 1.832 
Derivate deţinute pentru mangementul riscului decontare 
brută 830 3.156 5.932 0 9.918 
Depozite de la bănci 570.776 0 14.469 0 585.245 
Depozite de la clienţi 22.591.593 3.573.335 216.059 8.641 26.389.628 
Credite de la bănci 88.071 567.547 487.134 0 1.142.752 
Obligaţiuni emise 0 26.774 549.778 0 576.552 
Datorii subordonate 11.208 145.247 949.169 0 1.105.624 
Angajamente de credit irevocabile 618.631 332.266 1.587.119 246.276 2.784.292 
Datorii contingente 5.270 47.608 29.738 6.218 88.834 
Total datorii financiare 26.431.567 6.509.563 3.854.421 262.250 37.057.801 
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4.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 
Banca 
 
Datoriile financiare ale Băncii analizate pe perioada rămasă de la data raportării folosind fluxuri de numerar 
nediscountate la 31 decembrie 2017 sunt după cum urmează: 
 
Mii RON Până la 3 luni 3-12 luni 1-5 ani Peste 5 ani Total 
      
Datorii financiare      
Datorii financiare deţinute pentru tranzacţionare decontate 
net 1.728 5.235 4.297 0 11.260 
Datorii financiare deţinute pentru tranzacţionare decontate 
brut 1.578.364 1.267.502 0 0 2.845.866 
Derivate deţinute pentru mangementul riscului decontare 
netă 12 587 598 0 1.197 
Derivate deţinute pentru mangementul riscului decontare 
brută 11.122.767 3.708.047 0 0 14.830.814 
Depozite de la bănci 500.455 0 8.196 0 508.651 
Depozite de la clienţi 25.942.032 3.554.670 214.323 33.650 29.744.675 
Credite de la bănci 40.251 87.378 107.542 5.896 241.067 
Obligaţiuni emise 0 26.891 526.750 0 553.641 
Datorii subordonate 10.409 147.169 799.925 0 957.503 
Angajamente de credit irevocabile 627.046 459.173 1.760.552 903.874 3.750.645 
Datorii contingente 19.111 25.815 31.943 3.685 80.554 
Total datorii financiare 39.842.175 9.282.467 3.454.126 947.105 53.525.873 
 
 
Datoriile financiare ale Băncii analizate pe perioada rămasă de la data raportării folosind fluxuri de numerar 
nediscountate la 31 decembrie 2016 sunt după cum urmează: 
 
Mii RON Până la 3 

luni 3-12 luni 1-5 ani 
Peste 5 ani 

Total 
      
Datorii financiare      
Datorii financiare deţinute pentru tranzacţionare decontate 
net 1.308 5.298 10.864 263 17.733 
Datorii financiare deţinute pentru tranzacţionare decontate 
brut 2.543.276 1.808.267 2.722 1.115 4.355.380 
Derivate deţinute pentru mangementul riscului decontate 
net 603 56 1.173 0 1.832 
Derivate deţinute pentru mangementul riscului decontate 
brut  830 3.156 5.932 0 9.918 
Depozite de la bănci  570.775 0 14.469 0 585.244 
Depozite de la clienţi  22.598.489 3.573.335 216.059 8.641 26.396.524 
Credite de la bănci  88.071 567.547 487.134 1 1.142.753 
Obligaţiuni emise  0 26.771 553.504 0 580.275 
Datorii subordonate  11.208 145.247 949.169 0 1.105.624 
Angajamente de credit irevocabile  618.631 332.266 1.587.119 246.276 2.784.292 
Datorii contingente 5.270 47.608 29.738 6.218 88.834 
Total datorii financiare 26.438.461 6.509.551 3.857.883 262.514 37.068.409 
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4.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 
d) Riscul de piaţă 
 
Riscul de piaţă este riscul ca veniturile Grupului sau valoarea instrumentelor financiare deţinute de acesta să 
fie afectate de modificări ale variabilelor de piaţă, cum ar fi rate ale dobânzii, cursuri de schimb sau alţi 
indicatori financiari. Managementul riscului de piaţă are ca obiectiv monitorizarea şi menţinerea expunerilor în 
parametri acceptabili la riscul de piaţă, concomitent cu optimizarea randamentului la riscurile asumate. 
 
Grupul administrează expunerea la riscul de piaţă a portofoliului deţinut pentru tranzacţionare separat de cea 
a activităţilor din afara portofoliului de tranzacţionare. 
 
Instrumentul principal folosit în măsurarea şi controlul expunerii la riscul de piaţă aferent portofoliului de 
tranzacţionare este valoarea la risc (VaR).  
 
VaR a unui portofoliu deţinut pentru tranzacţionare este valoarea maximă a pierderii estimate care ar putea 
apărea într-o anumită perioadă de timp (perioadă de deţinere) ca urmare a mişcărilor nefavorabile din piaţă cu 
o probabilitate specifică (nivel de încredere). Pe parcursul anului 2017, modelul utilizat de Grup a folosit un 
nivel de încredere de 99% şi o perioadă de deţinere de o zi. 
 
Deşi modelul VaR este un instrument important în măsurarea expunerii la riscul de piaţă, ipotezele pe care se 
bazează modelul conduc la unele limitări, printre care: 
· O perioadă de deţinere de o zi implica faptul că este posibilă acoperirea sau închiderea poziţiei în acest 

interval. Această ipoteză este una realistă în aproape toate cazurile, dar ea nu poate să fie validă în 
situaţiile în care în piaţă există o lipsă severă de lichiditate pentru o perioadă prelungită; 

· Nivelul de încredere de 99% nu reflectă pierderile care pot apărea dincolo de acest nivel. Chiar şi în 
acest model folosit, există o probabilitate de 1% ca pierderile să depăşească valoarea la risc; 

· Valoarea la risc se calculează luând în considerare expunerea de la sfârşitul zilei de tranzacţionare şi 
nu reflectă expunerea care poate apărea în cursul zilei de tranzacţionare; 

· Utilizarea datelor istorice ca bază pentru determinarea scenariilor viitoare posibile nu acoperă toate 
scenariile posibile, în special cele cu caracter excepţional. 

 
Grupul utilizează limite pentru VaR pentru riscul de piaţă total şi, în particular, pentru riscul valutar şi riscul 
ratei dobânzii. Structura generală a limitelor pentru VaR este revizuită şi aprobată de către Comitetul pentru 
Active şi Pasive. VaR este calculat zilnic. Rapoarte ale utilizării limitelor pentru VaR sunt prezentate zilnic 
conducerii grupului şi lunar Comitetului pentru Active şi Pasive. 
 
Mai jos este prezentat un sumar al analizei de VaR aferent portofoliului de tranzacţionare al Grupului la 31 
decembrie 2017, respectiv 2016 (portofoliul de tranzacţionare cuprinde active şi datorii deţinute pentru 
tranzacţionare cât şi poziţia valutară a Grupului): 
 
 

Mii RON 
La 31 

decembrie           Risc mediu            Risc maxim             Risc minim 
     
2017     
Risc valutar* 669   427   1.046  25  
Risc de dobândă 360  1.014   5.982   113  
Total 1.030  1.442  7.028  138  
     
 2016     
Risc valutar* 642   460   1.775   44  
Risc de dobândă  1.107   542   1.638   161  
Total 1.749  1.002  3.412  204  
 
*Riscul valutar este calculat în baza întregii poziţii valutare a Grupului 
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4.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 
Mai jos este prezentat un sumar al analizei de VaR aferent portofoliului de tranzacţionare al Băncii la 31 
decembrie 2017, respectiv 2016 (portofoliul de tranzacţionare cuprinde active şi datorii deţinute pentru 
tranzacţionare cât şi poziţia valutară a Băncii): 
 
Mii RON La 31 

decembrie 
         Risc mediu            Risc maxim             Risc minim 

     
2017     
Risc valutar* 642   427   1.046   25  
Risc de dobândă 360  1.014   5.982   113  
     
Total 1.002 1.442  7.028  138 
     
 2016     
Risc valutar* 634   460   1.775   44  
Risc de dobândă  1.090   542   1.638   161  
     
Total 1.723  1.002  3.412  204  
 
* Riscul valutar este calculat în baza întregii poziţii valutare a Băncii 
 
Gestionarea riscului de rată a dobânzii – activităţile din afara portofoliului de tranzacţionare 
 
Riscul principal la care sunt expuse activităţile din afara portofoliului de tranzacţionare este riscul de rata 
dobânzii. Riscul de rata dobânzii reprezintă riscul de pierdere ca urmare a modificărilor adverse şi neaşteptate 
ale ratelor dobânzilor. Pe de o parte, mişcările de dobândă pot afecta veniturile băncii prin modificarea 
venitului net din dobândă (perspectiva câştigurilor). Pe de altă parte, modificările dobânzilor de piaţă 
afectează şi valoarea intrinsecă a activelor, pasivelor şi elementelor extrabilanţiere, deoarece valoarea 
prezentă a fluxurilor de numerar viitoare (şi în unele cazuri chiar fluxurile de numerar) se schimbă în urma 
mişcării ratelor de dobândă (perspectiva valorii economice). Riscul ratei dobânzii este gestionat în principal 
prin monitorizarea ecartului (gap-ului) privind rata dobânzii şi printr-un sistem de limite pre-aprobate. 
Comitetul pentru Active şi Pasive (ALCO) este organismul care este responsabil pentru respectarea acestor 
limite, fiind asistat în monitorizarea zilnică a acestor limite de către Managementul Riscului. 
 
Instrumentele financiare derivate utilizate de Grup pentru reducerea riscului de rată a dobânzii includ swap-uri 
a căror valoare fluctuează în funcţie de variaţiile ratelor de dobândă. 
 
Swap-urile sunt angajamente pe piaţa extrabursieră încheiate între Grup şi terţe părţi cu scopul de a schimba 
fluxuri de numerar viitoare la sume agreate. Prin angajamentele de swap pe rata de dobândă, Grupul 
agreează să schimbe cu terţe părţi, la intervale determinate de timp, diferenţa între rata fixă şi o rată variabilă 
de dobândă. 
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4.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 
În tabelul de mai jos este detaliat ecartul Grupului privind rata dobânzii pentru portofoliul de active şi datorii 
financiare din afara portofoliului de tranzacţionare la data de 31 decembrie 2017: 
 

Mii RON Sub 3 luni 3-12 luni 1-5 ani Peste 5 ani 
Fără 

maturitate Total 
       
Active       
Numerar şi disponibilităţi la Banca 
Centrală 

6.391.893  0  0  0  2.080.084  8.471.977  

Credite şi avansuri acordate băncilor 89.168  0  0  0  0  89.168  
Credite şi avansuri acordate clienţilor 14.701.947  4.931.736  2.403.821  123.770  0  22.161.274  
Titluri de valoare 1.319.727  1.154.567  2.538.119  237.401  0  5.249.814  

 22.502.735  6.086.303  4.941.940  361.171  2.080.084  35.972.233  
Datorii       
Depozite de la bănci 501.239  0  7.050  0  0  508.289  
Depozite de la clienţi 15.501.332  5.848.909  8.342.837  2.921  0  29.695.999  
Credite de la bănci şi alte instituţii 
financiare 

690.170  85.701  150.191  5.896  0  931.958  

Obligaţiuni emise 0  16.808  495.693  0  0  512.501  
Datorii subordonate 849.017  0  0  0  0  849.017  

 17.541.758  5.951.418  8.995.771  8.817  0  32.497.764  
Efectul derivativelor deţinute pentru 
managementul riscului 289.922  -22.080 -172.214 -87.945 0  7.683  
Poziţie netă 5.250.899  112.805  -4.226.045 264.409  2.080.084  3.482.152  
 
În tabelul de mai jos este detaliat ecartul Grupului privind rata dobânzii pentru portofoliul de active şi datorii 
financiare din afara portofoliului de tranzacţionare la data de 31 decembrie 2016: 
 

Mii RON Sub 3 luni 3-12 luni 1-5 ani 
Peste 5 

ani 
Fără 

maturitate Total 
Active       
Numerar şi disponibilităţi la Banca Centrală 6.675.371 0 0 0 1.527.786 8.203.157 
Credite şi avansuri acordate băncilor 546.165 0 0 0 0 546.165 
Credite şi avansuri acordate clienţilor 12.640.363 4.833.969 2.189.409 97.301 0 19.761.042 
Titluri de valoare 419.902 1.226.351 2.059.197 144.140 0 3.849.590 
 20.281.801 6.060.320 4.248.606 241.441 1.527.786 32.359.954 
Datorii       
Depozite de la bănci 569.644 0 13.370 0 0 583.014 
Depozite de la clienţi 15.732.521 4.351.917 6.287.071 3.435 0 26.374.944 
Credite de la bănci şi alte instituţii financiare 1.122.450 7.568 7.569 0 0 1.137.587 
Obligaţiuni emise 0 16.356 495.883 0 0 512.239 
Datorii subordonate 954.973 0 0 0 0 954.973 
 18.379.588 4.375.841 6.803.893 3.435 0 29.562.757 
Efectul derivativelor deţinute pentru 
managementul riscului 196.644 0 -193.108 0 0 3.536 
Poziţie netă 2.098.857 1.684.479 -2.748.395 238.006 1.527.786 2.800.733 
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4.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 
În tabelul de mai jos este detaliat ecartul Băncii privind rata dobânzii pentru portofoliul de active şi datorii 
financiare din afara portofoliului de tranzacţionare la data de 31 decembrie 2017: 
 

Mii RON Sub 3 luni 3-12 luni  1-5 ani Peste 5 ani 
Fără 

maturitate Total 
Active       
Numerar şi disponibilităţi la Banca Centrală 6.391.767  0  0  0  2.080.084  8.471.851  
Credite şi avansuri acordate băncilor 85.641  0  0  0  0  85.641  
Credite şi avansuri acordate clienţilor 14.166.044  4.866.328  2.266.799  123.761  0  21.422.932  
Titluri de valoare 1.299.323  1.141.473  2.532.297  237.401  0  5.210.494  
 21.942.775  6.007.801  4.799.096  361.161  2.080.084  35.190.917  
       
Datorii       
Depozite de la bănci 501.239  0  7.050  0  0  508.289  
Depozite de la clienţi 15.542.081  5.848.909  8.342.837  2.921  0  29.736.748  
Credite de la bănci şi alte instituţii 
financiare 

99.934  61.570  73.201  5.895  0  240.600  

Obligaţiuni emise 0  16.929  499.294  0  0  516.223  
Datorii subordonate 849.017  0  0  0  0  849.017  
 16.992.271  5.927.408  8.922.381  8.817  0  31.850.877  
Efectul derivativelor deţinute pentru 
managementul riscului 289.922            -22.080       -172.214 -87.945  0  7.683  
                                                                                                           

Poziţie netă 5.240.426  58.313     -4.295.499 264.399  2.080.084  3.347.723  
 
În tabelul de mai jos este detaliat ecartul Băncii privind rata dobânzii pentru portofoliul de active şi datorii 
financiare din afara portofoliului de tranzacţionare la data de 31 decembrie 2016: 
 

Mii RON Sub 3 luni 3-12 luni 1-5 ani Peste 5 ani 
Fără 

maturitate Total 
Active       
Numerar şi disponibilităţi la Banca Centrală 6.675.367 0 0 0 1.527.786 8.203.153 
Credite şi avansuri acordate băncilor 546.165 0 0 0 0 546.165 
Credite şi avansuri acordate clienţilor 12.640.339 4.833.969 2.189.409 97.300 0 19.761.017 
Titluri de valoare 403.964 1.225.937 2.038.444 144.141 0 3.812.486 
 20.265.835 6.059.906 4.227.853 241.441 1.527.786 32.322.821 
Datorii       
Depozite de la bănci 569.645 0 13.369 0 0 583.014 
Depozite de la clienţi 15.739.418 4.351.917 6.287.071 3.435 0 26.381.841 
Credite de la bănci şi alte instituţii 
financiare 1.122.450 7.568 7.569 0 0 1.137.587 
Obligaţiuni emise 0 16.478 499.483 0 0 515.961 
Datorii subordonate 954.973 0 0 0 0 954.973 
 18.386.486 4.375.963 6.807.492 3.435 0 29.573.376 
Efectul derivativelor deţinute pentru 
managementul riscului 196.644 0 -193.108  0 0 3.536 
       
Poziţie netă 2.075.993 1.683.943 -2.772.747  238.006 1.527.786 2.752.981 
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4.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 
Gestionarea riscului de rată a dobânzii prin limitele aplicabile ecartului (gap-ului) de rată a dobânzii este 
suplimentat de monitorizarea senzitivităţii activelor şi pasivelor financiare ale Grupului la diferite scenarii 
standard şi nonstandard de rate de dobândă. Din perpectiva valorii economice a portofoliului de 
tranzacţionare, scenariile standard includ modificarea paralelă a curbelor de randament pentru toate valutele 
cu 200 puncte de bază. 
 
Scenariile senzitivităţii reflectă modificările survenite în valoarea economic a activelor şi pasivelor din afara 
portofoliului de tranzacţionare pornind de la prezumţia că ratele dobânzilor se schimbă în funcţie de scenariile 
menţionate mai sus. Rezultatul de senzitivitate în cadrul fiecărui scenariu este calculat prin compararea valorii 
prezente a activelor şi pasivelor din afara portofoliului de tranzacţionare discountate utilizând curba de rate de 
dobândă corespunzătoare scenariului de stress cu valoarea prezentă a activelor şi pasivelor din afara 
portofoliului de tranzacţionare discountate folosind curba de rate de dobândă de bază. Valoarea prezentă a 
activelor si pasivelor din afara portofoliului de tranzacţionare este calculată prin discountarea fluxurilor viitoare 
generate de activele şi pasivele sensitive la rata dobânzii, acestea fiind distribuite pe benzi de refixare a ratei 
dobânzii în funcţie de următoarea dată de modificare a ratei dobânzii – în cazul elementelor purtătoare de rată 
dobândă variabilă – sau în funcţie de maturitate – în cazul elementelor purtătoare de rată de dobândă fixă. 
 
În ceea ce priveşte Grupul, mai jos este prezentat un rezumat al senzitivităţii valorii economice a activelor şi 
pasivelor purtătoare de dobândă din afara portofoliului de tranzactionare la creşterile sau descreşterile ratelor 
de piaţă ale dobânzii (presupunând că nu există mişcări asimetrice în curba dobânzii şi o poziţie bilanţieră 
constantă): 
 
Mii RON 200 bp 200 bp 

   
 Creşteri Descreşteri 

   
La 31 decembrie 2017 155.610  -167.520 
Media perioadei 154.630  -163.800 
Minimul perioadei 140.223  -148.029 
Maximul perioadei 168.947  -180.095 
   
La 31 decembrie 2016 192.129 -216.617 
Media perioadei 166.095 -184.524 
Minimul perioadei 131.051 -140.145 
Maximul perioadei 192.129 -216.617 
 
În ceea ce priveşte Banca, mai jos este prezentat un rezumat al senzitivităţii valorii economice a activelor şi 
pasivelor purtătoare de dobândă din afara portfoliului de tranzactionare la creşterile sau descreşterile ratelor 
de piaţă ale dobânzii (presupunând că nu există mişcări asimetrice în curba dobânzii şi o poziţie bilanţieră 
constantă): 
 
Banca 
 
Mii RON 200 bp 200 bp 
   
 Creşteri  Descreşteri  
   
La 31 decembrie 2017 156.103  -168.038 
Media perioadei 154.717  -164.573 
Minimul perioadei 140.878  -148.719 
Maximul perioadei 169.605  -180.787 
   
La 31 decembrie 2016 193.240 -217.807 
Media perioadei 166.128 -185.916 
Minimul perioadei 127.627 -141.890 
Maximul perioadei 193.240 -217.807 
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4.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 
În conformitate cu recomandările Autorităţii Bancare Europene (ABE/ GL/2015/08), cuantificarea şi 
monitorizarea riscului de dobândă din activităţi în afara portofoliului de tranzacţionare se realizează atât din 
perspectiva economică, cât şi din perspectiva volatilităţii venitului net din dobânzi. 
 
Pentru estimarea impactului modificării curbelor de randamente asupra venitului net din dobânzi s-au definit o 
serie de scenarii de modificare ale acestor curbe, considerând un bilanţ constant (fiecare element bilanţier 
care ajunge la maturitate este înlocuit cu un element bilanţier cu caracteristici similare), un orizont de timp de 
un an şi şocuri simultane. 
 
Mai jos este prezentat impactul şocurilor curbelor de dobândă asupra venitului net din dobânzi în 2017 si 
2016: 
 
 
Milioane RON    
    
Şocul aplicat venitului net din dobânzi* 2017 2016  
    
Şoc paralel +200bp 217 189  
Şoc paralel -200bp -266 -218  
Şoc gradual aplicat maturităţilor mari, maxim +200bp la 5 ani 25 21  
Şoc gradual aplicat maturităţilor mari, maxim -200bp la 5 ani -28 -22  
Şoc aplicat maturităţilor mici de pană la un an începând cu 
+200bp la 1 zi 192 168  
Şoc aplicat maturităţilor mici de pană la un an începând cu 
+200bp la 1 zi  

-233 -193  

Impactul maxim pozitiv în 2017 273 273  
Impactul maxim negativ în 2017 -316 -295  
 
*volatilitatea venitului net din dobânzi considerând un orizont de timp de 12 luni, bilanţ constant (fiecare element bilanţier 
care ajunge la maturitate este înlocuit cu un element bilanţier cu caracteristici similare) şi şocuri instantanee. 
 
Ratele de dobândă pentru moneda locală şi principalele monede străine la 31 decembrie 2017 şi 2016 au fost 
următoarele: 
 

Moneda Rata dobânzii 31 decembrie 2017 31 decembrie 2016 
    
RON ROBOR 3 luni 2,05% 0,90% 
EUR EURIBOR 3 luni -0,33% -0,32% 
EUR EURIBOR 6 luni -0,27% -0,22% 
USD  LIBOR 6 luni 1,84% 1,32% 
 
Tabelul următor detaliază ratele de dobândă anuale medii obţinute sau oferite de către Grup pentru activele şi 
datoriile purtătoare de dobândă în cursul anului 2017: 
 

 Rate medii de dobândă 
 RON EUR USD 

Active    
Cont curent la Banca Naţională a României 0,09% 0,04% 0,07% 
Active financiare deţinute pentru tranzacţionare 3,90% 0,72% 1,86% 
Credite şi avansuri acordate băncilor 0,65% -0,44% 0,95% 
Titluri de valoare 1,96% 4,09% 1,80%  
Credite şi avansuri acordate clienţilor 6,52% 3,66% 3,99% 
    
Datorii    
Depozite de la bănci 0,53% 0,96% 1,59% 
Depozitele clienţilor 0,33% 0,40% 0,12% 
Credite de la bănci şi alte instituţii financiare 3,66% 0,85% N/A 
Datorii subordonate N/A  4,81% N/A 
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4.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 
Tabelul următor detaliază ratele de dobândă anuale medii obţinute sau oferite de către Grup pentru activele şi 
datoriile purtătoare de dobândă în cursul anului 2016: 
 

 Rate medii de dobândă 
 RON EUR USD 

Active     
Cont curent la Banca Naţională a României 0,12% 0,07% 0,06% 
Active financiare deţinute pentru tranzacţionare 3,40% 2,20% 0,09% 
Credite şi avansuri acordate băncilor 0,37% -0,42% 0,44% 
Titluri de valoare 2,52% 2,28% 4,46%  
Credite şi avansuri acordate clienţilor 5,78% 4,03% 3,75% 
    
Datorii    
Depozite de la bănci 0,21% 1,59% 1,03% 
Depozitele clienţilor 0,54% 0,52% 0,23% 
Credite de la bănci şi alte instituţii financiare 3,92% 0,99% N/A 
Datorii subordonate N/A  4,76% N/A 
 
Tabelul următor detaliază ratele de dobândă anuale medii obţinute sau oferite de către Bancă pentru activele 
şi datoriile purtătoare de dobândă în cursul anului 2017: 
 

 Rate medii de dobândă 
 RON EUR USD 

Active    
Cont curent la Banca Naţională a României 0,09% 0,04% 0,07% 
Active financiare deţinute pentru tranzacţionare 3,90% 0,72% 1,86% 
Credite şi avansuri acordate băncilor 0,65% -0,44% 0,95% 
Titluri de valoare 1,96% 4,09% 1,80%  
Credite şi avansuri acordate clienţilor 6,52% 3,66% 3,99% 
    
Datorii    
Depozite de la bănci 0,53% 0,96% 1,59% 
Depozitele clienţilor 0,33% 0,40% 0,12% 
Credite de la bănci şi alte instituţii financiare 3,66% 0,85% N/A 
Datorii subordonate N/A  4,81% N/A 
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4.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 
Tabelul următor detaliază ratele de dobândă anuale medii obţinute sau oferite de către Bancă pentru activele 
şi datoriile purtătoare de dobândă în cursul anului 2016: 

 Rate medii de dobândă 
 RON EUR USD 

Active     
Cont curent la Banca Naţională a României 0,12% 0,07% 0,06% 
Active financiare deţinute pentru tranzacţionare 3,40% 2,20% 0,09% 
Credite şi avansuri acordate băncilor 0,37% -0,42% 0,44% 
Titluri de valoare 2,52% 2,28% 4,46%  
Credite şi avansuri acordate clienţilor 5,78% 4,03% 3,75% 
    
Datorii    
Depozite de la bănci 0,21% 1,59% 1,03% 
Depozitele clienţilor 0,54% 0,52% 0,23% 
Credite de la bănci şi alte instituţii financiare 3,92% 0,99% N/A 
Datorii subordonate N/A  4,76% N/A 
 
Riscul valutar 
 
Grupul este expus riscului valutar din cauza tranzacţiilor de schimb valutar pe care le realizează. Există de 
asemenea un risc bilanţier legat de faptul că activele monetare nete denominate în valute vor avea o valoare 
mai mică exprimată în RON ca rezultat al mişcărilor cursurilor valutare sau datoriile monetare nete în valute 
vor avea o valoare mai mare exprimată în RON ca rezultat al acestor mişcări. 
 
Grup 
 
Activele şi datoriile monetare exprimate în RON şi în monedă străină la 31 decembrie 2017 sunt prezentate 
mai jos: 
 
Mii RON RON USD EUR ALTELE Total 
      
Active monetare      
Numerar şi disponibilităţi la Banca Centrală 4.950.531 30.999 3.447.952 42.495 8.471.977 
Active financiare deţinute pentru tranzacţionare 58.745 1.936 25.617 0 86.298 

Derivative deţinute pentru managementul riscului 23.801 0 11.436 0 35.237 
Credite şi avansuri acordate băncilor 27.573 6.447 48.866 6.282 89.168 
Credite şi avansuri acordate clienţilor* 14.431.593 551.862 6.543.078 634.741 22.161.274 
Titluri de valoare  4.010.332 156.068 1.083.190 224 5.249.814 
Investiţii în asociaţi şi asocieri în participaţii 23.911 0 0 0 23.911 
Creanţe privind impozitul pe profit curent 541 0 0 0 541 
Alte active 183.146 1.116 57.885 937 243.084 
Total active monetare 23.710.173 748.428 11.218.024 684.679 36.361.304 
      
Datorii monetare      

Datorii financiare deţinute pentru tranzacţionare 15.847 1794 11.650 0 29.291 

Derivative deţinute pentru managementul riscului 3.407 0 43.317 4.120 50.844 
Depozite de la bănci 478.983 8.126 20.900 280 508.289 
Depozite de la clienţi 18.686.237 1.471.388 9.261.366 277.008 29.695.999 
Credite de la bănci şi alte instituţii financiare 195.928 0 736.013 17 931.958 
Obligaţiuni emise 512.501 0 0 0 512.501 
Datorii subordonate 0 0 681.374 167.643 849.017 
Alte datorii 258.541 46.219 180.732 5.437 490.929 
Total datorii monetare 20.151.444 1.527.527 10.935.352 454.505 33.068.828 
Poziţia valutară netă 3.558.729 -779.099 282.672 230.174 3.292.476 
 

* Poziţia Altele include în principal credite şi avansuri acordate clienţilor în valută CHF. 
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4.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 
Grup 
 

Activele şi datoriile monetare exprimate în RON şi în monedă străină la 31 decembrie 2016 sunt prezentate 
mai jos: 

 
Mii RON RON USD EUR ALTELE Total 
      
Active monetare      
Numerar şi disponibilităţi la Banca Centrală 4.843.585 32.051 3.276.105 51.416 8.203.157 
Active financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 429.134 73 14.487 0 443.694 
Derivative deţinute pentru managementul 
riscului 15 0 998 0 1.013 
Credite şi avansuri acordate băncilor 168.274 5.721 364.923 7.247 546.165 
Credite şi avansuri acordate clienţilor* 12.542.659 710.854 5.614.791 892.738 19.761.042 
Titluri de valoare  3.063.900 73.556 712.134 0 3.849.590 
Investiţii în asociaţi şi asocieri în participaţii 
Creanţe privind impozitul pe profit current 

69.122 
12.775 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

69.122 
12.775 

Alte active 105.101 2.369 21.700 34.183 163.353 
Total active monetare 21.234.565 824.624 10.005.138 985.584 33.049.911 
           
Datorii monetare      
Datorii financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 58.342 73 1.709 0 60.124 
Derivative deţinute pentru managementul 
riscului 1.247 0 2.873 0 4.120 
Depozite de la bănci 423.423 9.948 148.704 939 583.014 
Depozite de la clienţi 16.779.455 1.352.496 8.019.774 223.219 26.374.944 
Credite de la bănci şi alte instituţii financiare 299.673 0 635.057 202.857 1.137.587 
Obligaţiuni emise 512.239 0 0 0 512.239 
Datorii subordonate 0 0 777.499 177.474 954.973 
Alte datorii 296.815 18.622 120.581 4.567 440.585 
Total datorii monetare 18.371.194 1.381.139 9.706.197 609.056 30.067.586 
Poziţia valutară netă 2.863.371 -556.515 298.941 376.528 2.982.325 
 

* Poziţia Altele include în principal credite şi avansuri acordate clienţilor în valută CHF. 
 

Instrumentele financiare derivate folosite de Grup în scopul acoperirii riscului valutar includ şi swap-uri pe 
valute. 
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4.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 
Banca 
 

Activele şi datoriile monetare exprimate în RON şi în monedă străină la 31 decembrie 2017 sunt prezentate 
mai jos: 

 
Mii RON RON USD EUR ALTELE Total 
Active monetare      
Numerar şi disponibilităţi la Banca Centrală 4.950.405 30.999 3.447.952 42.495 8.471.851 
Active financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 59.222 1.936 25.617 0 86.775 
Derivative deţinute pentru managementul 
riscului 23.801 0 11.436 0 35.237 
Credite şi avansuri acordate băncilor 27.516 6.447 47.698 3.980 85.641 
Credite şi avansuri acordate clienţilor* 14.323.809 551.862 5.912.521 634.740 21.422.932 
Titluri de valoare  3.984.496 156.068 1.069.930 0 5.210.494 
Investiţii în filiale, asociaţi şi asocieri în 
prticipatie 105.379 0 0 0 105.379 
Alte active 171.833 1.116 51.655 511 225.115 
Total active monetare 23.646.461 748.428 10.566.809 681.726 35.643.424 
      
Datorii monetare      
Datorii financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 16.159 1.794 11.650 0 29.603 
Derivative deţinute pentru managementul 
riscului 3.299 0 42.826 4.120 50.245 
Depozite de la bănci 478.983 8.126 20.900 280 508.289 
Depozite de la clienţi 18.702.498 1.471.411 9.285.831 277.008 29.736.748 
Credite de la bănci şi alte instituţii financiare 163.740 0 76.842 18 240.600 
Obligaţiuni emise 516.223 0 0 0 516.223 
Datorii subordonate 0 0 681.374 167.643 849.017 
Alte datorii 254.016 46.219 179.936 5.975 486.146 
Total datorii monetare 20.134.918 1.527.550 10.299.359 455.044 32.416.871 
Poziţia valutară netă 3.511.543 -779.122 267.450 226.682 3.226.553 
 
* Poziţia Altele include în principal credite şi avansuri acordate clienţilor în valută CHF. 
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4.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 
Banca 
 
Activele şi datoriile monetare exprimate în RON şi în monedă străină la 31 decembrie 2016 sunt prezentate 
mai jos: 
 
Mii RON RON USD EUR ALTELE Total 
      
Active monetare      
Numerar şi disponibilităţi la Banca Centrală 4.843.581 32.051 3.276.105 51.416 8.203.153 
Active financiare deţinute pentru tranzacţionare 429.198 73 14.487 0 443.758 
Derivative deţinute pentru managementul riscului 15 0 998 0 1.013 
Credite şi avansuri acordate băncilor 168.274 5.721 364.923 7.247 546.165 
Credite şi avansuri acordate clienţilor* 12.542.486 710.854 5.614.939 892.738 19.761.017 
Titluri de valoare  3.039.934 73.556 698.996 0 3.812.486 
Investiţii în subsidiare, asociaţi şi asocieri în 
participaţie 62.655 0 0 0 62.655 
Creanţe privind impozitul pe profit curent 12.775 0 0 0 12.775 
Alte active 108.504 2.369 21.700 34.183 166.756 
Total active monetare 21.207.422 824.624 9.992.148 985.584 33.009.778 
      
Datorii monetare      
Datorii financiare deţinute pentru tranzacţionare 58.342 73 1.709 0 60.124 
Derivative deţinute pentru managementul riscului 1.228 0 2.873 0 4.101 
Depozite de la bănci 423.423 9.948 148.704 939 583.014 
Depozite de la clienţi 16.785.935 1.352.522 8.020.165 223.219 26.381.841 
Credite de la bănci şi alte instituţii financiare 299.673 0 635.057 202.857 1.137.587 
Obligaţiuni emise 515.961 0 0 0 515.961 
Datorii subordonate 0 0 777.499 177.474 954.973 
Alte datorii 295.456 18.622 120.581 4.567 439.226 
Total datorii monetare 18.380.018 1.381.165 9.706.588 609.056 30.076.827 
Poziţia valutară netă 2.827.404 -556.541 285.560 376.528 2.932.951 
 
* Poziţia Altele include în principal credite şi avansuri acordate clienţilor în valută CHF. 
 

 
e) Riscul operaţional 
 
Riscul operaţional este riscul înregistrării de pierderi directe sau indirecte rezultând dintr-o gamă largă de 
factori asociaţi cu procesele, personalul, tehnologia sau infrastructura Grupului sau din factori externi alţii 
decât cei asociaţi riscurilor de credit, piaţă sau lichiditate cum ar fi cei care rezultă din cerinţele legale şi 
regulatorii sau din standarde general acceptate de politici corporative. Riscul operaţional provine din toate 
activităţile Grupului şi apare la nivelul tuturor entităţilor. Această definiţie include riscul juridic, dar exclude 
riscul strategic şi reputational.  
 
Riscul juridic este o componentă a riscului operaţional, apărut ca urmare a neaplicarii şi/sau aplicării 
defectuoase a dispoziţiilor legale sau contractuale ca urmare a lipsei de diligenţă în aplicarea legii sau o 
întârziere în a reacţiona la schimbările condiţiilor privind cadrul legal. 
 
Obiectivul Grupului este de a gestiona riscul operaţional pentru a evita înregistrarea de pierderi financiare cu 
impact negativ asupra reputaţiei Grupului, dar şi de a asigura o eficienţă a costurilor prin evitarea procedurilor 
excesive de control care restricţionează iniţiativa şi creativitatea. 
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4.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 
Responsabilitatea principală a dezvoltării şi implementării controalelor legate de riscul operaţional revine 
conducerii fiecărei unităţi. Responsabilitatea este sprijinită de dezvoltarea standardelor generale ale Grupului 
de gestionare a riscului operaţional pe următoarele domenii: 

· Cerinţe de separare a responsabilităţilor, inclusiv autorizarea independentă a tranzacţiilor; 
· Cerinţe privind responsabilizarea angajaţilor prin introducerea în fişa postului a unor responsabilităţi 

privind gestiunea riscului operaţional; 
· Cerinţe de reconcilire şi monitorizare a tranzacţiilor; 
· Alinierea la cerinţele regulatorii şi legale; 
· Documentarea controalelor şi procedurilor; 
· Cerinţe de analiză periodică a riscului operaţional la care este expus Grupul şi adecvarea controalelor şi 

procedurilor pentru a preveni riscurile identificate; 
· Cerinţe de raportare a pierderilor operaţionale şi propuneri de remediere a acestora; 
· Dezvoltarea unor planuri contingente; 
· Dezvoltarea şi instruirea profesională; 
· Stabilirea unor standarde de etică; 
· Diminuarea riscului, inclusiv asigurarea împotriva acestuia, acolo unde este cazul. 

 
f) Gestionarea capitalului  
 
Banca Naţională a României (BNR) reglementează şi monitorizează cerinţele de capital atât la nivel individual 
cât şi la nivel de Grup. 
 
Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului impune menţinerea indicatorului de 
adecvare a capitalului la riscuri la un nivel minim de 4,5% pentru rata fondurilor proprii de nivel 1 de bază, de 
6% pentru rata fondurilor proprii de nivel 1 şi de minim 8% pentru rata fondurilor proprii totale. Indicatorul de 
adecvare a capitalului la riscuri se calculează ca raport între fondurile proprii ale Grupului şi totalul activelor 
ponderate la risc (Nota 37). 
 
Alocarea necesarului de capital 
 

a) Riscul de credit: Începând cu anul 1 iulie 2009 metoda de calcul a activelor ponderate la risc aplicată 
de Grup este abordarea bazată pe modele interne de rating pentru portofoliul non-retail al Raiffeisen 
Bank. Începând cu 1 decembrie 2013, Grupul a primit aprobarea Băncii Naţionale a României (BNR) 
pentru calcularea cerinţelor de capital pentru riscul de credit pentru portofoliul de retail conform 
abordării bazate pe modele interne avansate de rating (AIRB). Pentru portofoliile celorlalte subsidiare 
se utilizează metoda de calcul bazată pe abordarea standard. 

b) Riscul de piaţă: Grupul calculează cerinţa de capital pentru riscul valutar şi pentru portofoliul de 
tranzacţionare pe baza modelului standard.  

c) Risc operaţional: Începând cu 2010 Grupul calculează cerinţele de capital pentru riscul operaţional 
utilizând abordarea standard. 

 
Grupul respectă reglementările de mai sus privind cerinţele de capital atât la 31 decembrie 2017 cât şi la 31 
decembrie 2016, indicatorul de adecvare a capitalului la riscuri fiind peste procentele minime prevăzute de 
legislaţie. 
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5. ESTIMĂRI CONTABILE ŞI RAŢIONAMENTE SEMNIFICATIVE  
 
Grupul face estimări şi ipoteze care afectează valoarea activelor şi datoriilor raportate. Estimările şi 
raţionamentele sunt evaluate continuu şi sunt bazate pe experienţa anterioară şi pe alţi factori, incluzând 
aşteptări cu privire la evenimentele viitoare considerate a fi rezonabile în circumstanţele date. 
 
Pierderi din deprecierea creditelor şi avansurilor acordate clienţilor 
 
Grupul revizuieşte portofoliul de credite pentru a evalua deprecierea acestor active lunar. Pentru a determina 
dacă ar trebui înregistrată o pierdere din depreciere în situaţia consolidată a rezultatului global, Grupul emite 
judecăţi cu privire la existenţa de date observabile care să indice o diminuare a fluxurilor de numerar viitoare 
estimate ale unui portofoliu de credite înainte ca diminuarea să poată fi identificată pentru un credit individual 
din portofoliu. De exemplu, datele observabile pot fi de tipul schimbărilor nefavorabile în comportamentul de 
plată al unor debitori dintr-un grup sau ale condiţiilor economice, naţionale sau locale care se corelează cu 
incidente de plată din partea grupului de debitori. 
 
Conducerea foloseşte estimări bazate pe experienţa din trecut a pierderilor din credite cu caracteristici 
similare ale riscului de credit atunci când îşi programează fluxurile viitoare de numerar. Metodologia şi 
ipotezele folosite pentru a estima atât suma cât şi data realizării fluxurilor viitoare de numerar sunt revizuite 
regulat pentru a reduce decalajele existente între datele estimate şi valorile actuale. Estimarea pierderilor din 
credite ţine cont de efectele vizibile ale condiţiilor pieţei actuale asupra estimărilor individuale/colective a 
pierderilor din deprecierea creditelor şi avansurilor acordate clienţilor. Prin urmare, Grupul a estimat pierderile 
din deprecierea creditelor şi avansurilor acordate clienţilor bazându-se pe metodologia armonizată cu politicile 
Grupului şi a stabilit că nu mai sunt necesare şi alte provizioane pentru acoperirea pierderii din deprecierea 
creditelor decât cele prezentate deja în situaţiile financiare. 
 
Evaluarea pierderilor în cazul activelor contabilizate la cost amortizat se face pe baza politicii contabile 
descrise la punctul 3(j) (vii). 
 
Din totalul provizioanelor de depreciere analiza specifică de contrapartidă se aplică în cazul unor deprecieri 
identificate la nivel individual şi se bazează pe estimarea optimă de către conducere a valorii actualizate a 
fluxurilor viitoare de numerar. În estimarea acestor fluxuri de numerar conducerea analizează situaţia 
financiară a contrapartidei şi valoarea realizabilă netă a garanţiilor. Evaluarea deprecierii fiecărui activ se 
stabileşte în funcţie de valoarea actuală a acestuia, iar strategia de lucru şi estimarea fluxurilor de numerar 
considerate recuperabile sunt aprobate independent prin funcţia de Risc de Credit.  
 
Ajustările pentru depreciere se constituie la nivel colectiv pentru deprecierea unui grup de active omogene din 
punct de vedere al pierderilor care au fost realizate şi pentru care nu există un indiciu obiectiv de depreciere 
individuală. Riscul de ţară este o componentă în determinarea ajustărilor colective. 
 
În evaluarea colectivă a deprecierii creditelor conducerea ia în considerare ca factori determinanţi calitatea 
creditului, mărimea portofoliului, concentrările şi factorii economici. Pentru a determina necesarul de 
provizioane, se stabilesc modele de estimări cu privire la deprecierile inerente şi la necesarul de parametri 
utilizaţi, modele ce se bazează pe experienţele anterioare dar şi pe condiţiile economice actuale. 
 
Nivelul efectiv al provizioanelor este determinat de acurateţea estimării fluxurilor de numerar viitoare în cazul 
componentei individuale de provizioane şi de modelele de estimări şi paramentri utilizaţi în evaluarea 
colectivă a deprecierii. 
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5. ESTIMĂRI CONTABILE ŞI RAŢIONAMENTE SEMNIFICATIVE (continuare) 
 

Pentru a determina senzitivitatea provizioanelor la variaţiile parametrilor de risc (valoarea ajustată a garanţiilor 
imobiliare, probabilitatea de nerambursare) ce stau la baza calculelor de provizioane, Grupul a intocmit 
urmatoarele scenarii: 
 
Scenariul 1 presupune modificări ale pierderii în caz de nerambursare pentru portofoliul retail şi ale preţurilor 
garanţiilor imobiliare pentru întreg portofoliul, ţinând cont de o variaţie de +/-5%. În cadrul acestui scenariu 
provizionul pentru acoperirea pierderii din deprecierea creditelor ar fi majorat cu 31.632 mii RON (2016: 
majorat cu 15.235 mii RON) sau diminuat cu 27.027 mii RON (2016: diminuat cu 14.791 mii RON). 
 
Scenariul 2 presupune variaţia probabilităţii de nerambursare cu +/-5%. În cadrul acestui scenariu provizionul 
pentru acoperirea pierderii din deprecierea creditelor ar fi majorat cu 10.303 mii RON (2016: majorat cu 
10.589 mii RON) sau diminuat cu 10.582 mii RON (2016: diminuat cu 10.598 mii RON). 
 
Scenariul 3 presupune cumularea ipotezelor din scenariile anterioare. În cadrul acestui scenariu provizionul 
pentru acoperirea pierderii din deprecierea creditelor ar fi majorat cu 42.355 mii RON (2016: majorat cu 
26.250 mii RON) sau diminuat cu 37.175 mii RON (2016: diminuat cu 24.963 mii RON). 
 
Modificările de parametrii cu +/-5% se realizează în raport cu valorile utilizate în calculul provizionului raportat 
la data de 31 decembrie 2017 (31 decembrie 2016). 
 
Valoarea justă a instrumentelor financiare 
 
Valoarea justă a instrumentelor financiare care nu sunt tranzacţionate pe o piaţă activă (spre exemplu, titluri 
de stat, obligaţiuni şi certificate de depozit nelistate) este determinată folosind tehnici de evaluare. Grupul 
foloseşte judecăţi pentru a selecta metoda de evaluare şi emite ipoteze bazate în principal pe condiţiile pieţei 
existente la data întocmirii situaţiei consolidate a poziţiei financiare. Grupul a folosit analiza fluxurilor de 
numerar actualizate pentru activele financiare disponibile pentru vânzare care nu au fost tranzacţionate pe 
pieţe active. 
 
Evaluarea instrumentelor financiare 
 
Grupul măsoară valoarea justă a instrumentelor financiare folosind una din următoarele metode de 
ierarhizare: 
· Nivelul 1: Cotaţii de pe o piaţă activă pentru instrumente similare; 
· Nivelul 2: Tehnici de evaluare bazate pe date observabile pe piaţă. Această categorie include 

instrumente evaluate folosind: cotaţii de pe o piaţă activă pentru instrumente similare; cotaţii de piaţă 
pentru instrumente similare pe pieţe care sunt considerate mai puţin active; sau alte tehnici de evaluare 
unde datele semnificative pot fi direct sau indirect observate în datele de pe piaţă; 

· Nivelul 3: Tehnici de evaluare bazate pe date care nu pot fi observate în piaţă. Această categorie 
include toate instrumentele a căror metodă de evaluare nu include date observabile şi datele 
neobservabile au o influenţă semnificativă asupra evaluării instrumentului. Această categorie include 
instrumente care se evaluează pe baza unor cotaţii de piaţă pentru instrumente similare unde ajustări 
neobservabile sau presupuneri sunt necesare pentru a reflecta diferenţa dintre instrumente. 

 
Grupul determină valoarea justă folosind, în principal, tehnici bazate pe elementele observabile, toate 
elementele semnificative fiind direct sau indirect observabile pe piaţă. Tehnicile de evaluare includ modelul 
valorii actualizate nete şi al fluxurilor viitoare de numerar, modelele Black Scholes aplicabile, modelele de 
stabilire a preţului opţiunilor dar şi alte modele de evaluare. Ipotezele şi datele folosite în tehnicile de evaluare 
includ rate de dobândă fără risc şi rate de referinţă, randamente ale obligaţiunilor, cursuri valutare de schimb, 
volatilităţi şi corelaţii de preţ. Scopul tehnicilor de evaluare este de a determina valoarea justă care să reflecte 
preţul instrumentelor financiare la data raportării, preţ care ar fi determinat în condiţii normale de participanţii 
la piaţă. 
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5. ESTIMĂRI CONTABILE ŞI JUDECAŢI SEMNIFICATIVE (continuare) 
 
Grupul foloseşte modele de evaluare cunoscute pentru a determina valoarea justă a instrumentelor financiare 
simple, cum ar fi swap-urile pe rata dobânzii şi swap-uri valutare, tranzacţiile forward şi swap-uri pe curs de 
schimb, care folosesc doar date observabile de pe piaţă şi solicită foarte puţine estimări şi analize din partea 
conducerii. 
 
Pentru obligaţiuni şi derivatele simple extrabursiere, preţurile şi alte date folosite în evaluare sunt de obicei 
disponibile pe piaţă. Disponibilitatea acestora reduce necesitatea estimărilor şi analizelor conducerii şi 
incertitudinea asociată determinării valorii juste. 
 
Pentru evaluarea titlurilor cu venit fix, Grupul utilizează preţuri sau randamente care sunt observabile direct în 
piaţă, randamente publicate de Banca Centrală sau cotaţii primite la cerere de la contrapartide. 
 
Pentru instrumente financiare mai complexe, cum ar fi opţiunile pe curs de schimb extrabursiere sau opţiuni 
pe rata dobânzii, Grupul foloseşte modele de evaluare dezvoltate de obicei din modele cunoscute de 
evaluare. Aceste modele folosesc, de asemenea, date ce sunt observabile pe piaţă. 
 
Tehnicile de evaluare utilizate pentru determinarea valorii juste a creditelor şi depozitelor clienţilor care nu 
sunt măsurate la valoarea justă şi prezentate în note iau în considerare date neobservabile şi ipoteze cum ar 
fi riscul specific de credit şi caracteristicile contractuale ale portofoliilor, dar şi elemente observabile cum sunt 
ratele dobânzii aferente portofoliilor comparabile originate recent.  
 
Valoarea justă a creditelor nedepreciate a fost determinată pe baza fluxurilor de numerar pe care acestea se 
estimează că le vor genera. Aceste fluxuri de numerar au fost actualizate cu dobândă cu care tipurile de 
credite respective ar fi fost acordate în condiţiile curente (oferta disponibilă la data calculului de valoare justă 
sau creditele acordate în ultimele 6 luni), cu luarea în calcul a caracteristicilor specifice fiecărui credit în parte, 
respectiv tipul de credit, valută, termenul până la maturitate, tipul de rată de dobândă, segmentul de clienţi. 
Pentru produsele care nu mai sunt oferite de Grup şi pentru care nu mai este disponibilă o dobândă de piaţă 
au fost făcute următoarele presupuneri: s-a folosit marja de dobândă practicată la produse similare, ajustată 
cu valoarea indexului corespunzător valutei, punctele de SWAP aferente transformării valutare (dacă este 
cazul) şi maturitatea creditelor. 
 
Pentru portofoliul de credite depreciate valoarea justă a fost determinată folosind o metodologie similară de 
actualizare a fluxurilor viitoare de numerar, concluzia fiind aceea că valoarea netă contabilă este o bună 
aproximare a valorii juste. 
 
Valoarea justă a portofoliului de depozite de la clienţi a fost determinată având în vedere diferenţialul dintre 
ratele de dobândă contractuale ale portofoliului de depozite existent în sold la data situaţiilor financiare şi 
respectiv nivelul ratelor de dobândă practicate de Grup pentru depozite în decursul ultimei luni calendaristice 
din anul pentru care s-a calculat valoarea justă. Pentru depozitele la termen a fost făcut un calcul de fluxuri de 
numerar actualizate, folosind ca rată de oportunitate nivelul dobânzilor aferente originărilor din ultima lună 
aferentă exerciţiului financiar, pe termene, valute şi tipuri de clienţi similare structurii portofoliului de depozite 
supus calculului de valoare justă. Valoarea justă pentru conturile curente şi de economii de la clienţi este 
estimată la nivelul costului amortizat, neexistând niciun indiciu că sumele din produsele respective au 
caracteristici care să justifice o valoare diferită de cea reflectată de nivelul curent al soldului bilanţier. Astfel 
calculată, valoarea justă a portofoliului de depozite este mai mare decât cea contabilă, reflectând un mediu de 
dobânzi în continuă scădere în întregul sistem bancar local, dar în contextul unui termen relativ redus de 
reînnoire a portofoliului de depozite al Grupului. 
 
Pentru portofoliul de împrumuturi interbancare şi obligaţiuni emise, a fost făcută o analiză a fluxurilor de 
numerar actualizate pentru a estima valoarea justă. Pentru actualizare au fost folosite cele mai recente cotaţii 
din piaţă pentru instrumente similare, ţinând cont de termenul rămas până la maturitate, periodicitatea 
actualizării ratei de dobândă şi valuta instrumentului.  
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5. ESTIMARI CONTABILE SI JUDECATI SEMNIFICATIVE (continuare) 
 
Instrumente financiare deţinute până la maturitate  
 
In conformitate cu IAS 39 „Instrumente financiare: recunoaştere şi evaluare”, Grupul clasifică activele 
financiare ne-derivate cu plăţi fixe sau determinabile şi maturităţi fixe ca instrumente deţinute până la 
maturitate. Aceasta clasificare presupune exercitarea de judecăţi semnificative. La emiterea unor asemenea 
judecăţi, Grupul îşi evaluează intenţia şi capacitatea sa de a păstra instrumentele financiare până la 
maturitate. 
 
În cazul în care instrumentele astfel clasificate nu sunt ţinute până la maturitate, exceptând condiţiile specifice 
menţionate în IAS 39 „Instrumente financiare: recunoaştere şi evaluare”, Grupul este obligat să reclasifice 
întreaga clasă ca disponibilă pentru vânzare.  
 
6. ACTIVE ŞI DATORII FINANCIARE 
 
Tabelul de mai jos analizează instrumentele financiare evaluate la valoarea justă folosind metodele de 
evaluare descrise în Nota 5: 
 
Grup 
 

Mii RON 
 
Nota 

 
Nivel 1 

 
Nivel 2  

 
Nivel 3 

 
Total 

Valoare 
contabilă 

31 decembrie 2017       
Active       
Instrumente financiare evaluate la valoarea justă 
Active financiare deţinute pentru tranzacţionare 17 54.594 31.704 0 86.298 86.298 
Din care:       
Titluri de Stat  54.594 0 0 54.594 54.594 
Swap financiar pe valute  0 18.373 0 18.373 18.373 
Swap pe rată a dobânzii  0 13.330 0 13.330 13.330 
Derivative deţinute pentru managementul riscului 18 0 35.237 0 35.237 35.237 
Titluri de valoare disponibile pentru vânzare  2.614.464 295.899 16.019 2.926.382 2.926.382 
Titluri la valoarea justă prin contul de profit şi 
pierdere  884.880 109.967 9.511 1.004.358 1.004.358 
Instrumente financiare pentru care valoarea justă este prezentată 
Numerar şi disponibilităţi la Banca Centrală  8.471.977 0 0 8.471.977 8.471.977 
Credite şi avansuri acordate băncilor 19 89.168 0 0 89.168 89.168 
Credite şi avansuri acordate clienţilor  0 0 22.172.123 22.172.123 22.161.274 
Titluri de valoare deţinute până la maturitate  1.308.646 0 0 1.308.646 1.297.233 
Fonduri mutuale  17.589 0 0 17.589 17.589 
Titluri de valoare disponibile pentru vânzare  0 0 4.252 4.252 4.252 
Investiţii în filiale, entităţi asociate şi asocieri în 
participaţie  0 0 23.911 23.911 23.911 
Alte active  0 0 243.079 243.079 243.079 
       
Pasive       
Instrumente financiare evaluate la valoarea justă 
Datorii financiare deţinute pentru tranzacţionare 17 0 29.291 0 29.291 29.291 
Derivative deţinute pentru managementul riscului  18 0 50.844 0 50.844 50.844 
Instrumente financiare pentru care valoarea justă este prezentată 

Depozite de la bănci 27 508.289 0 0 508.289 508.289 
Depozite de la clienţi  0 0 29.698.024 29.698.024 29.695.999 
Credite de la bănci şi alte instituţii financiare 29 0 0 931.333 931.333 931.958 
Obligaţiuni emise  0 527.378 0 527.378 512.501 
Datorii subordonate 29 0 0 849.017 849.017 849.017 
Alte pasive  0 0 490.927 490.927 490.927 
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6.  ACTIVE ŞI DATORII FINANCIARE (continuare) 
 
Tabelul de mai jos analizează instrumentele financiare evaluate la valoarea justă folosind metodele de 
evaluare descrise în Nota 5: 
 
Grup 
 

Mii RON 

 
Nota 

 
Nivel 1 

 
Nivel 2 

 
Nivel 3 

 
Total 

Valoare 
contabilă 

31 decembrie 2016       
Active       
Instrumente financiare evaluate la valoarea justă 
Active financiare deţinute pentru tranzacţionare 17 384.206 59.488 0 443.694 443.694 
Din care:       
Titluri de Stat  384.206 0 0 384.206 384.206 
Swap financiar pe valute  0 41.463 0 41.463 41.463 
Swap pe rată a dobânzii  0 18.025 0 18.025 18.025 
Derivative deţinute pentru managementul riscului 18 0 1.013 0 1.013 1.013 
Titluri de valoare disponibile pentru vânzare  1.851.912 72.043 16.002 1.939.957 1.939.957 
Titluri la valoarea justă prin contul de profit şi pierdere  1.197.222 127.556 9.501 1.334.279 1.334.279 
       
Instrumente financiare pentru care valoarea justă este prezentată 
Numerar şi disponibilităţi la Banca Centrală  8.203.157 0 0 8.203.157 8.203.157 
Credite şi avansuri acordate băncilor 19 546.165 0 0 546.165 546.165 
Credite şi avansuri acordate clienţilor  0 0 19.826.503 19.826.503 19.761.042 
Titluri de valoare deţinute până la maturitate 
Fonduri mutuale  

573.634 
15.687 

0 
0 

0 
0 

573.634 
15.687 

555.639 
15.687 

Titluri de valoare disponibile pentru vânzare  0 0 4.028 4.028 4.028 
Investiţii în filiale, entităţi asociate şi asocieri în 
participaţie  0 0 69.122 69.122 69.122 
Alte active  0 0 163.353 163.353 163.353 
       
       
Pasive       
Instrumente financiare evaluate la valoarea justă 
Datorii financiare deţinute pentru tranzacţionare 17 0 60.124 0 60.124 60.124 
Derivative deţinute pentru managementul riscului 18 0 4.120 0 4.120 4.120 
       
Instrumente financiare pentru care valoarea justă este prezentată 
Depozite de la bănci 27 583.014 0 0 583.014 583.014 
Depozite de la clienţi  0 0 26.378.802 26.378.802 26.374.944 
Credite de la bănci şi alte instituţii financiare 29 0 0 1.139.564 1.139.564 1.137.587 
Obligaţiuni emise  554.483 0 0 554.483 512.239 
Datorii subordonate 29 0 0 954.973 954.973 954.973 
Alte pasive  0 0 440.587 440.587 440.587 
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6.  ACTIVE ŞI DATORII FINANCIARE (continuare) 
 
Tabelul de mai jos analizează instrumentele financiare evaluate la valoarea justă folosind metodele de 
evaluare descrise în Nota 5: 
 
Banca 
 

Mii RON 

 
Nota 

 
Nivel 1 

 
Nivel 2 

 
Nivel 3 

 
Total 

Valoare 
contabilă 

31 decembrie 2017       
Active       
Instrumente financiare evaluate la valoarea justă 
Active financiare deţinute pentru tranzacţionare 17 54.594 32.181 0 86.775 86.775 
Din care:       
Titluri de Stat  54.594 0 0 54.594 54.594 
Swap financiar pe valute  0 18.851 0 18.851 18.851 
Swap pe rată a dobânzii  0 13.330 0 13.330 13.330 
Derivative deţinute pentru managementul riscului 18 0 35.237 0 35.237 35.237 
Titluri de valoare disponibile pentru vânzare  2.614.465 295.899 16.019 2.926.383 2.926.383 
Titluri la valoarea justă prin contul de profit şi 
pierdere  884.880 109.967 9.511 1.004.358 1.004.358 
       
Instrumente financiare pentru care valoarea justă este prezentată 
Numerar şi disponibilităţi la Banca Centrală  8.471.851 0 0 8.471.851 8.471.851 
Credite şi avansuri acordate băncilor 19 85.641 0 0 85.641 85.641 
Credite şi avansuri acordate clienţilor  0 0 21.433.782 21.433.782 21.422.932 
Titluri de valoare deţinute până la maturitate  1.286.769 0 0 1.286.769 1.275.730 
Titluri de valoare disponibile pentru vânzare  0 0 4.023 4.023 4.023 
Investiţii în filiale, entităţi asociate şi asocieri în 
participaţie  0 0 105.379 105.379 105.379 
Alte active  0 0 225.116 225.116 225.116 
       
Pasive       
Instrumente financiare evaluate la valoarea justă 
Datorii financiare deţinute pentru tranzacţionare 17 0 29.603 0 29.603 29.603 
Derivative deţinute pentru managementul riscului  18 0 50.245 0 50.245 50.245 
       
Instrumente financiare pentru care valoarea justă este prezentată 
Depozite de la bănci 27 508.289 0 0 508.289 508.289 
Depozite de la clienţi  0 0 29.738.773 29.738.773 29.736.748 
Credite de la bănci şi alte instituţii financiare 29 0 0 239.975 239.975 240.600 
Obligaţiuni emise  0 531.223 0 531.223 516.223 
Datorii subordonate 29 0 0 849.017 849.017 849.017 
Alte pasive  0 0 486.147 486.147 486.147 
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6.  ACTIVE ŞI DATORII FINANCIARE (continuare) 
 
Tabelul de mai jos analizează instrumentele financiare evaluate la valoarea justă folosind metodele de 
evaluare descrise în Nota 5: 
 
Banca 
 

Mii RON 
 
Nota 

 
Nivel 1 

 
Nivel 2  

 
Nivel 3 

 
Total 

Valoare 
contabilă 

31 decembrie 2016       
Active       
Instrumente financiare evaluate la valoarea justă 
Active financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 17 384.206 59.552 0 443.758 443.758 
Din care:       
Titluri de Stat  384.206 0 0 384.206 384.206 
Swap financiar pe valute  0 41.527 0 41.527 41.527 
Swap pe rată a dobânzii  0 18.025 0 18.025 18.025 
Derivative deţinute pentru managementul 
riscului 18 0 1.013 0 1.013 1.013 
Titluri de valoare disponibile pentru vânzare  1.851.912 72.043 16.002 1.939.957 1.939.957 
Titluri la valoarea justă prin contul de profit şi 
pierdere  1.197.222 127.556 9.501 1.334.279 1.334.279 
       
Instrumente financiare pentru care valoarea justă este prezentată 
Numerar şi disponibilităţi la Banca Centrală  8.203.153 0 0 8.203.153 8.203.153 
Credite şi avansuri acordate băncilor 19 546.165 0 0 546.165 546.165 
Credite şi avansuri acordate clienţilor  0 0 19.826.477 19.826.477 19.761.017 
Titluri de valoare deţinute până la maturitate  551.179 0 0 551.179 534.227 
Titluri de valoare disponibile pentru vânzare  0 0 4.023 4.023 4.023 
Investiţii în filiale, entităţi asociate şi asocieri 
în participaţie  0 0 62.655 62.655 62.655 
Alte active  0 0 166.757 166.757 166.757 
       
Pasive       
Instrumente financiare evaluate la valoarea justă 
Datorii financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 17 0 60.124 0 60.124 60.124 
Derivative deţinute pentru managementul 
riscului  18 0 4.101 0 4.101 4.101 
       
Instrumente financiare pentru care valoarea justă este prezentată 
Depozite de la bănci 27 583.014 0 0 583.014 583.014 
Depozite de la clienţi  0 0 26.385.698 26.385.698 26.381.841 
Credite de la bănci şi alte instituţii financiare 29 0 0 1.139.564 1.139.564 1.137.587 
Obligaţiuni emise  558.511 0 0 558.511 515.961 
Datorii subordonate 29 0 0 954.973 954.973 954.973 
Alte pasive  0 0 439.224 439.224 439.224 
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6.  ACTIVE ŞI DATORII FINANCIARE (continuare) 
 
Tabelul de mai jos prezintă instrumentele financiare evaluate la valoarea contabilă şi valoarea justă: 
 
Grup 
 

Mii RON 
 

Nota 
 

Tranzacţionabile La valoare justă 
Deţinute până 
la maturitate 

Credite şi 
avansuri 

Disponibile 
pentru vânzare 

Valoare 
contabilă 

totală Valoare justă 
31 decembrie 2017         
         
Active financiare         
Active financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 17 86.298 0 0 0 0 86.298 86.298 
Derivative deţinute pentru 
managementul riscului 18 35.237 0 0 0 0 35.237 35.237 
Credite şi avansuri acordate băncilor 19 0 0 0 89.168 0 89.168 89.168 
Credite şi avansuri acordate clienţilor 20 0 0 0 22.161.274 0 22.161.274 22.172.123 
Titluri de valoare 21 0 1.021.947 1.297.233 0 2.930.634 5.249.814 5.261.227 
Total active financiare  121.535 1.021.947 1.297.233 22.250.442 2.930.634 27.621.791 27.644.053 
Datorii financiare         
Datorii financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 17 29.291 0 0 0 0 29.291 29.291 
Derivative deţinute pentru 
managementul riscului 18 50.844 0 0 0 0 50.844 50.844 
Depozite atrase de la bănci 27 0 0 0 508.289 0 508.289 508.289 
Depozite atrase de la clienţi 28 0 0 0 29.695.999 0 29.695.999 29.698.024 
Credite de la bănci şi alte instituţii 
financiare 29 0 0 0 931.958 0 931.958 931.333 
Obligaţiuni emise 29 0 0 0 512.501 0 512.501 527.378 
Datorii subordonate 32 0 0 0 849.017 0 849.017 849.017 
Total datorii financiare  80.135 0 0 32.497.764 0 32.577.899 32.594.176 
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6.  ACTIVE ŞI DATORII FINANCIARE (continuare) 
 
Tabelul de mai jos prezintă instrumentele financiare evaluate la valoarea contabilă şi valoarea justă: 
 

Mii RON 
 

Nota 
 

Tranzacţionabile La valoare justă 
Deţinute până 
la maturitate 

Credite şi 
avansuri 

Disponibile 
pentru 

vânzare 

Valoare 
contabilă 

totală Valoare justă 
31 decembrie 2016         
         
Active financiare         
Active financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 17 443.694 0 0 0 0 443.694 443.694 
Derivative deţinute pentru 
managementul riscului 18 1.013 0 0 0 0 1.013 1.013 
Credite şi avansuri acordate băncilor 19 0 0 0 546.165 0 546.165 546.165 
Credite şi avansuri acordate clienţilor 20 0 0 0 19.761.042 0 19.761.042 19.826.503 
Titluri de valoare 21 0 1.349.966 555.639 0 1.943.985 3.849.590 3.867.585 
Total active financiare  444.707 1.349.966 555.639 20.307.207 1.943.985 24.601.504 24.684.960 
Datorii financiare         
Datorii financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 17 60.124 0 0 0 0 60.124 60.124 
Derivative deţinute pentru 
managementul riscului 18 4.120 0 0 0 0 4.120 4.120 
Depozite atrase de la bănci 27 0 0 0 583.014 0 583.014 583.014 
Depozite atrase de la clienţi 28 0 0 0 26.374.944 0 26.374.944 26.378.802 
Credite de la bănci şi alte instituţii 
financiare 29 0 0 0 1.137.587 0 1.137.587 1.139.564 
Obligaţiuni emise 29 0 0 0 512.239 0 512.239 554.483 
Datorii subordonate 32 0 0 0 954.973 0 954.973 954.973 
Total datorii financiare  64.244 0 0 29.562.757 0 29.627.001 29.675.080 
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6.  ACTIVE ŞI DATORII FINANCIARE (continuare) 
 
Tabelul de mai jos prezintă instrumentele financiare evaluate la valoarea contabilă şi valoarea justă: 
 
Banca 
 

Mii RON 
 

Nota 
 

Tranzacţionabile 
La valoare 

justă 
Deţinute până 
la maturitate 

Credite şi 
avansuri 

Disponibile 
pentru 

vânzare 
Valoare 

contabilă totală Valoare justă 
31 decembrie 2017         
         
Active financiare         
Active financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 17 86.775 0 0 0 0 86.775 86.775 
Derivative deţinute pentru 
managementul riscului 18 35.237 0 0 0 0 35.237 35.237 
Credite şi avansuri acordate băncilor 19 0 0 0 85.641 0 85.641 85.641 
Credite şi avansuri acordate clienţilor 20 0 0 0 21.422.932 0 21.422.932 21.433.782 
Titluri de valoare 21 0 1.004.358 1.275.730 0 2.930.406 5.210.494 5.221.533 
Total active financiare  122.012 1.004.358 1.275.730 21.508.573 2.930.406 26.841.079 26.862.968 
Datorii financiare         
Datorii financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 17 29.603 0 0 0 0 29.603 29.603 
Derivative deţinute pentru 
managementul riscului 18 50.245 0 0 0 0 50.245 50.245 
Depozite atrase de la bănci 27 0 0 0 508.289 0 508.289 508.289 
Depozite atrase de la clienţi 28 0 0 0 29.736.748 0 29.736.748 29.738.773 
Credite de la bănci şi alte instituţii 
financiare 29 0 0 0 240.600 0 240.600 239.975 
Obligaţiuni emise 29 0 0 0 516.223 0 516.223 531.223 
Datorii subordonate 32 0 0 0 849.017 0 849.017 849.017 
Total datorii financiare  79.848 0 0 31.850.877 0 31.930.725 31.947.125 
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6.  ACTIVE ŞI DATORII FINANCIARE (continuare) 
 
Tabelul de mai jos prezinta instrumentele financiare evaluate la valoarea contabila si valoarea justa: 
 

Mii RON 

 
Nota 

 
Tranzacţionabile 

La valoare 
justă 

Deţinute până 
la maturitate 

Credite şi 
avansuri 

Disponibile 
pentru vânzare 

Valoare 
contabilă totală Valoare justă 

31 decembrie 2016         
         
Active financiare         
Active financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 17 443.758 0 0 0 0 443.758 443.758 
Derivative deţinute pentru 
managementul riscului 18 1.013 0 0 0 0 1.013 1.013 
Credite şi avansuri acordate băncilor 19 0 0 0 546.165 0 546.165 546.165 
Credite şi avansuri acordate clienţilor 20 0 0 0 19.761.017 0 19.761.017 19.826.477 
Titluri de valoare 21 0 1.334.279 534.227 0 1.943.980 3.812.486 3.829.438 
Total active financiare  444.771 1.334.279 534.227 20.307.182 1.943.980 24.564.439 24.646.851 
Datorii financiare         
Datorii financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 17 60.124 0 0 0 0 60.124 60.124 
Derivative deţinute pentru 
managementul riscului 18 4.101 0 0 0 0 4.101 4.101 
Depozite atrase de la bănci 27 0 0 0 583.014 0 583.014 583.014 
Depozite atrase de la clienţi 28 0 0 0 26.381.841 0 26.381.841 26.385.698 
Credite de la bănci şi alte instituţii 
financiare 29 0 0 0 1.137.587 0 1.137.587 1.139.564 
Obligaţiuni emise 29 0 0 0 515.961 0 515.961 558.511 
Datorii subordonate 32 0 0 0 954.973 0 954.973 954.973 
Total datorii financiare  64.225 0 0 29.573.376 0 29.637.601 29.685.985 



RAIFFEISEN BANK SA 
Note la situaţiile financiare consolidate şi separate 
Pentru exerciţiul financiar încheiat la  
31 decembrie 2017 

76 

7.  VENITURI NETE DIN DOBÂNZI 
 

 Grup  Banca 
Mii RON 2017 2016  2017 2016 
      
Venituri din dobânzi:      
      
Conturi curente, credite şi avansuri acordate băncilor 9.171 11.716  11.106 11.716 
Credite şi avansuri acordate clienţilor (i) 1.217.773 1.212.388  1.217.773 1.212.388 
Venituri din derivate deţinute pentru acoperirea riscului 61 124  61 124 
Investiţii disponibile pentru vânzare 22.896 18.313  22.896 18.313 
Investiţii deţinute până la maturitate 16.966 11.608  16.966 11.608 
Alte titluri de valoare 9.516 15.800  8.738 15.035 
Dobânzi negative -12.975 -5.700  -12.975 -5.700 
Altele 68 11  68 11 
Activitate de leasing 33.271 0  0 0 
      
Total venituri din dobânzi 1.296.747 1.264.260  1.264.633 1.263.495 
      
Cheltuieli cu dobânzi:      
      
Depozite de la bănci -1.007 -906  -1.007 -906 
Depozite de la clienţi -40.294 -58.132  -34.102 -58.132 
Obligaţiuni emise -26.719 -33.454  -26.912 -33.732 
Credite de la bănci şi datorii subordonate -45.426 -54.629  -45.426 -54.629 
Altele -5.253 -5.035  -5.253 -5.034 
      
Total cheltuieli cu dobânzi -118.699 -152.156  -112.700 -152.433 
 ________ ________  ________ ________ 
Venituri nete din dobânzi 1.178.048 1.112.104  1.151.933 1.111.062 

 
(i) Veniturile din dobânzi generate de credite depreciate sunt în sumă de 47.855 mii RON (31 decembrie 
2016: 71.759 mii RON). 
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8. VENITURI NETE DIN SPEZE ŞI COMISIOANE 
 
 Grup  Banca 
Mii RON  2017 2016  2017 2016 
Venituri din speze şi comisioane      
Operaţiuni de plăţi 557.359 573.394  557.576 573.394 
Administrare credite şi emitere de garanţii 57.938 53.052  57.938 53.052 
Comisioane administrare fonduri de investiţii şi fonduri de 
pensii 50.171 48.745  0 0 
Comisioane din colectarea primelor de asigurări 49.325 57.719  49.325 57.719 
Comisioane dinactivitati de leasing 3.603 0  0 0 
Comisioane din cumpărarea/vânzarea de numerar 2.503 4.090  2.503 4.090 
Altele 39.090 35.471  74.204 70.441 
      
Total venituri din speze şi comisioane 759.989 772.471  741.546 758.696 
      
      
Cheltuieli cu speze şi comisioane      
Comisioane din transferuri -148.540 -129.094  -148.478 -129.094 
Credite şi garanţii primite de la bănci -13.195 -10.222  -13.107 -10.222 
Operaţiuni cu valori mobiliare -181 -1.040  -1.106 -670 
Altele -11.756 -10.733  -10.565 -10.733 
      
Total cheltuieli cu speze şi comisioane -173.672 -151.089  -173.256 -150.719 
      
Venituri nete din speze şi comisioane 586.317 621.382  568.290 607.977 
 
 
9. VENITURI NETE DIN TRANZACŢIONARE 
 
Mii RON Grup Banca 
 2017 2016 2017 2016 
Veniturile nete din tranzacţionare provin din:     
Instrumente financiare pe curs de schimb (i) din care: 325.710 283.086 325.223 282.978 
§  Câştig/(Pierderea) din tranzacţii cu instrumente derivate pe 

curs valutar -7.792 -1.915 -7.792 -1.915 
§ Câştigul net din reevaluarea activelor monetare şi a 

tranzacţiilor în valută 333.502 285.001 333.015 284.893 
 Instrumente financiare pe rata dobânzii (ii) din care: -14.442 17.655 -14.442 17.655 
§ Venituri nete din tranzacţionarea titlurilor de stat şi corporative -16.641 13.448 -16.641 13.448 
§ Câştigul/(Pierderea) din tranzacţii swap pe rata dobânzii 2.199 4.207 2.199 4.207 

     
Venit net din tranzacţionare 311.268 300.741 310.781 300.633 

 
(i) Veniturile nete din tranzacţiile cu instrumente financiare pe curs de schimb includ câştiguri şi 

pierderi realizate din contracte spot şi forward, din instrumente ale pieţei interbancare, din swap-uri 
pe valute şi din translatarea activelor şi pasivelor exprimate în monedă  străină. 

(ii) Veniturile nete din instrumentele financiare pe rata dobânzii provin din tranzacţiile cu titluri de stat, 
obligaţiuni corporative şi swap-uri de dobândă. 
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10.  ALTE VENITURI OPERAŢIONALE 
 

 Grup  Banca 
 2017 2016  2017 2016 

Mii RON      
Câştiguri nete din vânzarea instrumentelor deţinute în 
vederea vânzării* 153 99.824 

 
153 99.824 

Venit/cheltuiala cu deprecierea investiţiilor în filiale, 
entităţi asociate şi asocieri în participaţie (Nota 22) 1.692 -16.771 

 
0 -14.106 

Reluarea provizioanelor pentru litigii  0 7.573  0 7.573 
Câştiguri din servicii adiţionale de leasing 2.203 425  410 425 
Reluarea altor provizioane 16.826 19.743  16.826 19.743 
Venit din dividende 1.778 1.501  6.711 15.992 
Alte servicii informatice 2.478 2.491  2.478 2.491 
Venituri din despăgubiri din asigurări 0 3.770  0 3.770 
Venituri din vânzarea activelor preluate în contul 
creanţei  4.792 2.288 

 
4.792 2.288 

Alte venituri 15.024 9.564  17.193 10.303 
Total  44.946 130.408  48.563 148.303 

* Câştiguri nete din vânzarea instrumentelor deţinute în vederea vânzării pentru perioada încheiată la 31 decembrie 
2016 includ câştigul din vânzarea acţiunilor Visa Europe (Nota 21). 

 
11. CHELTUIELI OPERAŢIONALE 
 
  Grup   Banca 
 Mii RON 2017 2016  2017 2016 
Cheltuieli cu închirierea spaţiului de birouri  150.264 157.599  150.494 157.249 
Reparaţii şi mentenanţa IT 78.328 76.411  77.063 75.867 
Depreciere şi amortizare (Nota 23, Nota 24) 100.603 80.362  99.552 80.238 
Contribuţia la Fondul de Garantare a Depozitelor în 
Sistemul Bancar* 5.147 32.194 

 
5.147 32.194 

Contribuţia la Fondul de Rezoluţie** 38.433 10.704  38.433 10.704 
Cheltuieli cu securitatea 84.959 54.557  84.959 54.557 
Publicitate  78.531 57.035  77.530 56.830 
Constituire provizioane litigii 6.697 0  6.697 0 
Cheltuieli cu servicii profesionale (consultanţă, audit, 
asistenţă juridică) 42.811 46.128 

 
42.299 45.973 

Poşta şi telecomunicaţii  32.550 30.498  32.186 30.468 
Birotica 34.241 29.173  34.119 29.159 
Alte costuri operaţionale 40.753 20.262  39.260 20.552 
Constituirea altor provizioane 3.449 12.766  3.449 12.766 
Cheltuieli cu instruirea angajaţilor 8.980 11.694  8.700 11.657 
Cheltuieli cu deplasarea 10.707 7.570  10.454 7.495 
Cheltuieli cu mijloacele de transport 5.464 5.054  5.101 5.043 
Alte taxe 5.827 6.716  3.851 5.234 
Total  727.744 638.723  719.294 635.986 
* Banca plăteşte anual către Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare contribuţia aferentă depozitelor acoperite. 
Depozitul este orice sold creditor, inclusiv dobânda datorată, rezultat din fonduri aflate într-un cont sau din situații 
tranzitorii derivând din operațiuni bancare curente, conform prevederilor contractuale. Exemple de depozite garantate 
sunt: depozite la termen, conturi curente, conturi de economii, carduri de debit / credit. 

**Banca trebuie sa platească contribuţia anuală la fondul de rezoluţie pentru pasivul neacoperit, respectiv pentru 
valoarea pasivelor sale (cu excepţia fondurilor proprii) minus depozitele acoperite. Datoria cu privire la plata acestor 
taxe este recunoscută în momentul în care acestea devin implicite. În acest caz, obligația apare anual la 1 ianuarie, 
cand Banca efectuează activități legate de atragerea depozitelor. 

Banca înregistreaza cheltuiala cu contribuţia la fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi cheltuiala cu 
contribuţia la fondul de rezoluţie în anul în care este facută plata. 
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11. CHELTUIELI OPERAŢIONALE (continuare) 

Banca: In anul 2017 cheltuiala cu auditul statutar al situaţiilor financiare a fost în sumă de 794 mii RON, 
cheltuiala cu serviciile de asigurare a fost în sumă de 221 mii RON si cheltuiala cu alte servicii a fost în 
sumă de 391 mii RON. 

Grupul: In anul 2017 cheltuiala cu auditul statutar al situaţiilor financiare a fost în sumă de 732 mii RON, 
cheltuiala cu serviciile de asigurare a fost în sumă de 264 mii RON si cheltuiala cu alte servicii a fost în 
sumă de 491 mii RON. 

12. CHELTUIELI SALARIALE 

 
 Grup  Banca 

Mii RON 2017 2016  2017 2016 
      
Cheltuieli cu salariile (i) 442.945 431.636  428.913 427.433 
Contribuţii aferente salariilor(ii) 100.758 93.319  97.760 92.444 
Alte cheltuieli de natură salarială 9.652 6.206  9.260 6.183 
Beneficii pe termen lung acordate angajaţilor (iii) 2.451 1.652  2.431 1.652 
        
Total 555.806 532.813  538.364 527.712 

 
Numărul de angajaţi ai Grupului la 31 decembrie 2017 a fost de 5.314 (31 decembrie 2016: 5.265). 
Numărul de angajaţi ai Băncii la 31 decembrie 2017 a fost de 5.190 (31 decembrie 2016: 5.235).  
 

(i) Din totalul cheltuielilor cu salariile, Grupul a înregistrat în anul 2017 suma de 3.885 mii RON 
reprezentând contribuţii pentru angajaţi la Pilonul 3 de pensii (31 decembrie 2016: 3.978 mii RON). 

(ii) Din totalul contribuţiilor aferente salariilor, contribuţia la Casa Naţională de Pensii şi Asigurări 
Sociale este 67.064 mii RON (2016: 63.700 mii RON).  

(iii) Beneficiile pe termen lung acordate angajaţilor includ provizionul pentru beneficii acordat o singură 
dată la pensionare şi bonusul de performanţă cu plată amânată. Din totalul beneficiilor pe termen 
lung acordate angajaţilor, Grupul a înregistrat în anul 2017 suma de 563 mii RON reprezentând 
cheltuiala aferentă programului de fidelizare prin acţiuni în Raiffeisen Bank Internaţional (2016: 287 
mii RON). 

 
Tranzacţii cu plată pe bază de acţiuni 
 
Directoratul, cu avizul Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank Internaţional, a aprobat înfiinţarea 
unui program de stimulare a personalului prin plata pe bază de acţiuni (SIP), care putea permite alocarea 
de acţiuni angajaţilor eligibili din ţară sau detaşaţi în străinătate pentru o anumită perioadă. Angajaţii 
eligibili au fost membrii Directoratului şi personalul executiv selectat al Raiffeisen Bank Internaţional, 
precum şi personalul executiv al băncilor subsidiare şi companiilor afiliate. 
 
Numărul acţiunilor ordinare ale Raiffeisen Bank Internaţional ce vor fi transferate în final depinde de 
îndeplinirea a două criterii de performanţă: atingerea rentabilităţii aşteptate a capitalului (ROE) şi 
randamentul acţiunilor Raiffeisen Bank Internaţional AG comparativ cu randamentul total al investiţiei în 
acţiunile companiilor incluse în indicele DJ EURO STOXX Banks după o perioadă de deţinere de 3 ani. 
Participarea la programul de stimulare a personalului prin plata pe bază de acţiuni este voluntară.  
 
Cheltuielile aferente programului de fidelizare prin acţiuni sunt recunoscute în cheltuielile cu salariile 
conform IFRS 2 pentru tranzacţiile de plată pe bază de acţiuni decontate în numerar şi datoria aferentă 
înregistrată la valoarea justă. Programul de stimulare a personalului prin plata pe bază de acţiuni a fost în 
vigoare până la 31 decembrie 2013 şi începând cu 2014 Grupul a anulat această formă de remunerare. 
Numărul de acţiuni contingente alocate este: SIP 2011: 9.581, SIP 2012: 12.143, SIP 2013: 18.075. 
 
Numărul de acţiuni prezentat mai sus ia în considerare îndeplinirea în totalitate a obiectivelor de 
performanţă. Valoarea finală a acţiunilor Raiffeisen Bank Internaţional plătită salariaţilor depinde de 
valoarea acţiunilor la data plăţii. Pentru fiecare SIP anual există o perioadă de intrare în drepturi de 5 ani. 
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13. CHELTUIELI NETE CU AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIEREA VALORII ACTIVELOR 
FINANCIARE 
 
Grup 2017 2016 
Mii RON   
   
Cheltuieli cu ajustările pentru deprecierea creditelor şi avansurilor acordate 
clienţilor (Nota 20) 

688.505 895.960 

Venituri din ajustări pentru deprecierea creditelor şi avansurilor acordate 
clienţilor (Nota 20) 

-369.361 -376.371 

Cheltuieli cu ajustările pentru deprecierea angajamentelor de credit (Nota 30) 11.723 7.880 
Venituri din ajustările pentru deprecierea angajamentelor de credit (Nota 30) -10.438 -13.598 
Pierderi din creanţe neacoperite de provizion 150.410 97.228 
Recuperări din creditele şi avansurile acordate clienţilor  -225.216 -141.830 
Cheltuieli nete cu provizionul pentru deprecierea valorii activelor 
financiare 245.623 469.269 
   
Banca 2017 2016 
Mii RON   
   
Cheltuieli cu ajustările pentru deprecierea creditelor şi avansurilor acordate 
clienţilor (Nota 20) 

679.608 895.960 

Venituri din ajustări pentru deprecierea creditelor şi avansurilor acordate 
clienţilor (Nota 20) 

-362.485 -376.371 

Cheltuieli cu ajustările pentru deprecierea angajamentelor de credit (Nota 30) 11.723 7.880 
Venituri din ajustări pentru deprecierea angajamentelor de credit (Nota 30) -10.438 -13.598 
Pierderi din creanţe neacoperite de provizion 151.085 97.228 
Recuperări din creditele şi avansurile acordate clienţilor  -225.216 -141.830 
Cheltuieli nete cu provizionul pentru deprecierea valorii activelor 
financiare 244.277 469.269 
 
*Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate 
prin credite, a generat o reversare în suma de 97.621 mii lei.  
 
14. IMPOZITUL PE PROFIT 
 
Grup   
 2017 2016 
Mii RON   
   
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent de 16% (2016: 16%) calculat în 
conformitate cu legislaţia românească  97.401 78.698 
Venit/cheltuiala cu impozitul pe profit amânat (Nota 25) -2.263 13.200 
   
Total 95.138 91.898 
      
Banca   
 2017 2016 
Mii RON 
   
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent de 16% (2016: 16%) calculat în 
conformitate cu legislaţia românească  94.350 77.740 
Venit/cheltuiala cu impozitul pe profit amânat (Nota 25) -1.767 13.210 
   
Total 92.583 90.950 
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15. RECONCILIEREA PROFITULUI ÎNAINTE DE IMPOZITARE CU IMPOZITUL PE PROFIT DIN 
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE 
 

 Grup  Banca 
 2017 2016  2017 2016 

Mii RON      
      
Profit brut înainte de impozitare 604.038 535.714  583.763 542.579 
      
Impozit în conformitate cu cota statutara de 16% (2016: 
16%) 96.646 85.714 

 
93.402 86.812 

      
Efectul fiscal al cheltuielilor nedeductibile 51.155 36.807  51.106 36.886 
Efectul fiscal al veniturilor neimpozabile -37.628 -34.214  -37.511 -36.350 

          
Impozitul pe profit înainte de credit fiscal 110.173 88.307  106.997 87.348 
Credit fiscal -9.982 -10.007  -9.857 -10.006 
Ajustări ale impozitului pe venit recunoscute în perioada curentă 
aferente perioadelor anterioare -2.790 398 

 
-2.790 398 

          
Impozit pe profit  97.401 78.698  94.350 77.740 
Efectul originării şi reluării diferenţelor temporare -2.263 13.200  -1.767 13.210 
      
Impozitul pe profit înregistrat în contul de profit şi pierdere 95.138 91.898  92.583 90.950 

 
 
Principalele venituri neimpozabile provin din reversarea de provizioane nedeductibile şi din dividendele 
primite, iar principalele cheltuieli nedeductibile din provizioane, sponsorizări, facturi nesosite şi alte 
cheltuieli nedeductibile conform Codului Fiscal. 
 
Creditul fiscal reprezintă cheltuielile cu sponsorizarea din an conform reglementărilor fiscale aplicabile. 
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16. NUMERAR ŞI DISPONIBILITĂŢI LA BANCA CENTRALĂ 
 

 Grup  Banca 

 
31 decembrie 

2017 
31 decembrie 

2016 
 31 decembrie 

2017 
31 decembrie 

2016 
Mii RON      
      
Numerar în casierie  4.516.070 3.502.500  4.515.944 3.502.496 
Rezerva minimă obligatorie 3.955.907 3.000.633  3.955.907 3.000.633 
Depozite la vedere cu Banca Centrală 0 1.700.024  0 1.700.024 
      
Total  8.471.977 8.203.157  8.471.851 8.203.153 

 
Banca menţine în conturile curente ale Băncii Naţionale a României rezerva minimă obligatorie 
constituită conform Regulamentului nr. 6/2002 emis de Banca Naţională a României, cu modificările şi 
completările ulterioare. La 31 decembrie 2017, rata rezervei minime obligatorii pentru fondurile atrase în 
RON şi valută cu scadenţă reziduală mai mică de 2 ani la finele perioadei de observare a fost de 8% (31 
decembrie 2016: 8%). Pentru pasivele cu scadenţă reziduală mai mare de 2 ani la finele perioadei de 
observare, fără clauză de rambursare, transformare sau retragere anticipată, rata rezervei minime 
obligatorii a fost stabilită la 0% (31 decembrie 2016: 0%). 

 
Rezerva obligatorie poate fi folosită de către Grup pentru activităţi zilnice cu condiţia ca soldul mediu 
lunar să fie menţinut în limitele prevăzute de lege. 
 
17. ACTIVE ŞI DATORII FINANCIARE DEŢINUTE PENTRU TRANZACŢIONARE 
 

 Grup  Banca 

 

31 
decembrie 

2017 

31  
decembrie 

2016  

31 
 decembrie 

2017 

31  
decembrie 

2016 
Mii RON      
Active financiare deţinute pentru 
tranzacţionare   

   

Obligaţiuni (i) 54.594 384.206  54.594 384.206 
Instrumente financiare derivate  31.704 59.488  32.181 59.552 
      
Total 86.298 443.694  86.775 443.758 
          
Datorii financiare deţinute pentru 
tranzacţionare   

   

Instrumente financiare derivate  29.291 60.124  29.603 60.124 
      
Total  29.291 60.124  29.603 60.124 

 
(i) Obligaţiunile în sold la 31 decembrie 2017 şi 31 decembrie 2016 includ certificate de trezorerie 

cu discount şi obligaţiuni. 
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18. INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DEŢINUTE PENTRU MANAGEMENTUL RISCULUI 
 
Grup 
 
31 decembrie 2017 
 
Mii RON  Noţional Noţional Valoare justă 

  cumpărare vânzare Active Datorii 
Produse OTC:      
Swap pe rata dobanzii in valute diferite  167.749 160.067 9.144 108 
Swap valutar  14.822.764 14.830.813 25.845 49.042 
Swap-uri pe rata dobânzii  122.173 122.173 248 1.694  
Total    35.237 50.844 
 
31 decembrie 2016 
 
Mii RON  Noţional Noţional Valoare justă 

  cumpărare vânzare Active Datorii 
Produse OTC:      
Swap pe rata dobanzii in valute diferite  136.233 132.698 998 2.282 
Swap-uri pe rata dobânzii  60.411 60.411 15 1.838 
Total    1.013 4.120 
 
Banca 
 
31 decembrie 2017 
 
Mii RON  Noţional Noţional Valoare justă 
  cumpărare vânzare Active Datorii 
Produse OTC:      
Swap pe rata dobanzii in valute diferite  167.749 160.067 9.144 0 
Swap valutar  14.822.764 14.830.813 25.845 49.042 
Swap-uri pe rata dobânzii  122.173 122.173 248 1.203 
Total    35.237 50.245 
 
31 decembrie 2016 
 
Mii RON  Noţional Noţional Valoare justă 
  cumpărare vânzare Active Datorii 
Produse OTC:      
Swap pe rata dobanzii in valute diferite  136.233 132.698 998 2.263 
Swap-uri pe pe rata dobânzii  60.411 60.411 15 1.838 
Total    1.013 4.101 
 
Contractele de swap valutar sunt utilizate de bancă, în principal, pentru administrarea lichidităţii. Cu 
ajutorul acestor operaţiuni banca plasează pentru o perioadă de timp lichiditatea disponibilă într-o 
monedă şi obţine în schimb lichiditate într-o altă monedă. Din noţionalul de vânzare brut de 14.831 
milioane RON, perechea de valută EUR/RON contribuie cu o valoare brută de 14.314 milioane RON, 
reprezentând plasamente nete în moneda locală de 1.026 milioane RON. 
 
Grupul nu utilizează contabilitatea de acoperire pentru instrumentele financiare derivate pe curs de 
schimb şi rate de dobândă.  
 
Valoarea justă a instrumentelor financiare derivate se determina pe baza cotaţiilor existente în piaţă la 
data evaluării prin metoda fluxurilor de numerar actualizate. 
Tranzacţiile de schimb valutar sunt evaluate prin actualizarea fluxurilor de numerar viitoare la ratele de 
piaţă; site-urile Reuters şi cotaţiile Băncii Naţionale a României reprezintă sursele Grupului pentru 
determinarea ratelor de piaţă. 
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19. CREDITE ŞI AVANSURI ACORDATE BĂNCILOR 
 
Grup: La 31 decembrie 2017, din totalul creditelor şi avansurilor acordate băncilor în valoare de 89.168 
mii RON (31 decembrie 2016: de 546.165 mii RON), depozitele la termen la bănci comerciale sunt în 
valoare de 1.153 mii RON (31 decembrie 2016: 412.720 mii RON). Creditele şi avansurile acordate 
băncilor includ, de asemenea, depozite colaterale în sumă de 41.074 mii RON (31 decembrie 2016: 
16.056 mii RON), restul sumei reprezintă conturi curente şi depozite la vedere. 
 
Bancă: La 31 decembrie 2017, din totalul creditelor şi avansurilor acordate băncilor în valoare de 85.641 
mii RON (31 decembrie 2016: 546.165 mii RON), depozitele la termen la bănci comerciale sunt în valoare 
de 1.153 mii RON (31 decembrie 2016: 412.720 mii RON). Creditele şi avansurile acordate băncilor 
includ, de asemenea, depozite colaterale în sumă de 41.074 mii RON (31 decembrie 2016: 16.056 mii 
RON), restul sumei reprezintă conturi curente şi depozite la vedere. 
 
 
 
20. CREDITE ŞI AVANSURI ACORDATE CLIENŢILOR 
 
Activitatea de creditare comercială a Grupului se concentrează pe acordarea de împrumuturi persoanelor 
fizice şi juridice. Riscurile de concentrare pe sectoare economice asociate portofoliului de credite la data 
de raportare se prezintă în felul următor: 
 

 Grup  Banca 

 
31 decembrie 

2017 
31 decembrie 

2016 
 31 decembrie 

2017 
31 decembrie 

2016 
Mii RON  
  
Clienţi retail 14.038.931 12.681.288  13.704.864 12.681.288 
Clienţi non-retail. din care:      
Agricultură şi industria alimentară 479.137 418.035  460.680 418.035 
Electricitate, petrol şi gaze naturale 348.984 270.465  348.808 270.465 
Producţie 1.657.611 1.487.352  1.562.832 1.487.352 
Construcţii 1.678.306 1.301.440  1.623.128 1.301.440 
Comerţ cu amănuntul şi en-gross  2.339.867 2.161.874  2.230.380 2.161.874 
Servicii 2.264.919 2.056.716  2.110.243 2.056.691 
Sector public 424.856 618.933  423.978 618.933 
          
Total credite şi avansuri acordate 
clienţilor înainte de ajustări pentru 
depreciere 23.232.611 20.996.103 

 

22.464.913 20.996.078 
      
Minus ajustarea pentru deprecierea creditelor 
şi avansurilor acordate clienţilor -1.071.337 -1.235.061 

 
-1.041.981 -1.235.061 

          
Credite şi avansuri acordate clienţilor, 
nete de ajustări pentru depreciere 22.161.274 19.761.042 

 
21.422.932 19.761.017 
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20. CREDITE ŞI AVANSURI ACORDATE CLIENŢILOR (continuare) 
 
Ajustările pentru deprecierea creditelor şi avansurilor acordate clienţilor pot fi analizate după cum 
urmează: 
 

 Grup  Banca 

Mii RON 
31 decembrie 

2017 
31 decembrie 

2016 
 31 decembrie 

2017 
31 decembrie 

2016 
      
Clienţi retail, din care:      
Ajustări pentru depreciere evaluate individual       
Sold la începutul perioadei  556.320 527.055  556.320 527.055 
Efectul în contul de profit şi pierdere privind 
provizioanele de depreciere   

 
  

 Cheltuiala anului  464.377 535.037  459.346 535.037 
 Venituri din reluarea provizioanelor -126.172 -251.798  -122.581 -251.798 
Utilizări de ajustări pentru depreciere -274.783 -255.194  -280.146 -255.194 
Efectul variaţiei de curs de schimb -3.507 1.220  -3.465 1.220 
Sold la sfârşitul anului 616.235 556.320  609.474 556.320 
          
Ajustări pentru depreciere evaluate colectiv      
      
Sold la începutul anului 247.324 118.632  247.324 118.632 
Efectul în contul de profit şi pierdere privind 
provizioanele de depreciere    

 
  

 Cheltuiala anului  103.125 165.537  103.448 165.537 
 Venituri din reluarea provizioanelor  -179.166 -37.144  -179.705 -37.144 
Efectul variaţiei de curs de schimb -1.337 299  -1.337 299 
Alte ajustări 485 0  0 0 
Sold la sfârşitul anului 170.431 247.324  169.730 247.324 
Total clienţi retail 786.666 803.644  779.204 803.644 
          
Clienţi corporativi, din care:      
Ajustări pentru depreciere evaluate individual       
      
Sold la începutul perioadei  390.888 350.444  390.888 350.444 
Efectul în contul de profit şi pierdere privind 
provizioanele de depreciere   

 
  

 Cheltuiala anului  96.689 171.274  93.597 171.274 
 Venituri din reluarea provizioanelor -34.365 -62.607  -31.620 -62.607 
Utilizări de ajustări pentru depreciere -210.690 -71.334  -228.468 -71.334 
Efectul variaţiei de curs de schimb 3.527 3.111  3.262 3.111 
Sold la sfârşitul anului 246.049 390.888  227.659 390.888 
          
Ajustări pentru depreciere evaluate colectiv      
      
Sold la începutul anului 40.529 38.755  40.529 38.755 
Efectul în contul de profit şi pierdere privind 
provizioanele de depreciere    

 
  

 Cheltuiala anului  24.314 24.112  23.217 24.112 
 Venituri din reluarea provizioanelor  -29.658 -24.822  -28.579  -24.822 
Efectul variaţiei de curs de schimb -41 2.484  -49 2.484 
Alte ajustări 3.478 0  0 0 
Sold la sfârşitul anului 38.622 40.529  35.118 40.529 
          
Total clienţi corporativi 284.671 431.417  262.777 431.417 
Total ajustări pentru depreciere 1.071.337 1.235.061  1.041.981 1.235.061 
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20. CREDITE ŞI AVANSURI ACORDATE CLIENŢILOR (continuare) 
 
Următorul tabel prezintă expunerea neperformantă definită conform regulamentului EBA/ITS/2013/03/rev1 din 
24 iulie 2014 actualizat cu modificările şi completările ulterioare: 
 

 Grup  Banca 

Mii RON 
31 decembrie 

2017 
31 decembrie 

2016 
 
31 decembrie 

2017 
31 decembrie 

2016 
      
Epunere brută  1.714.857 1.918.049  1.678.681 1.918.049 
 din care retail: 1.225.751 1.174.675  1.225.721 1.174.675 
 din care non-retail:  489.106 743.374  452.960 743.374 
      
Ajustarea pentru deprecierea creditelor 861.106 992.894  836.462 992.894 
 din care retail: 607.640 596.506  607.639 596.506 
 din care non-retail: 253.466 396.388  228.823 396.388 
      
Expunere netă  853.751 925.155  842.219 925.155 
 din care retail: 618.111 578.169  618.082 578.169 
 din care non-retail: 235.640 346.986  224.137 346.986 
 

Creanţe din leasing financiar 

Grupul acţionează ca locator în contracte de leasing financiar pentru autovehicule, bunuri imobile şi 
echipament; dar şi în calitate de creditor în contractele de împrumut. Contractele de leasing şi contractele 
de împrumut sunt exprimate în EUR sau RON şi se desfaşoară pe perioade cuprinse între un an şi opt ani 
în cazul contractelor având ca obiect autovehicule şi echipamente, şi între un an şi zece ani în cazul 
contractelor având ca obiect bunuri imobile. Transferarea dreptului de proprietate asupra activului are loc la 
terminarea contractului de leasing. Dobânda aplicabilă este variabilă sau fixă şi se percepe pe toată 
perioada contractului. Creanţele rezultate sunt garantate cu activul care face obiectul contractului, precum 
şi prin alte garanţii. Creditele şi avansurile acordate clienţilor Grupului includ următoarele creanţe din 
leasing financiar: 

Mii RON 
31 decembrie 

2017 
 

   
   
Investitia bruta in leasing financiar: 959.870  
 Venituri amanate:  -57.666  
Investitia neta in leasing financiar 902.204  
   
Investitia bruta in leasing financiar, cu 
scadente reziduale   

 

Sub un an 89.606  
Intre un an si cinci ani 805.846  
Peste cinci ani 64.418  
 959.870  
   
Investitia neta in leasing financiar impartita 
pe scadente reziduale  

 

Sub un an 87.992  
Intre un an si cinci ani 756.648  
Peste cinci ani 57.564  
 902.204  
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21.  TITLURI DE VALOARE 
 

 Grup  Banca 

Mii RON 
31 decembrie 

2017 
31 decembrie 

2016  
31 decembrie 

2017 
31 decembrie 

2016 
Titluri de valoare la valoare justă prin contul 
de profit şi pierdere   

   

Certificate de trezorerie emise de Guvernul 
României (i) 610.812 246.068  610.812 246.068 
Obligaţiuni emise de Guvernul României (ii) 235.032 951.154  235.032 951.154 
Obligaţiuni emise de sectorul public  149.003 127.556  149.003 127.556 
Obligaţiuni emise de bănci multilaterale de 
dezvoltare 9.511 9.501  9.511 9.501 
Unităţi de fond 17.589 15.687  0 0 
          
Total investiţii la valoare justă prin 
contul de profit şi pierdere 1.021.947 1.349.966  1.004.358 1.334.279 

      
Titluri de valoare disponibile pentru vânzare      
Obligaţiuni emise de sectorul public  289.003 47.884  289.003 47.884 
Certificate de trezorerie emise de Guvernul 
României (i) 629.583 708.622  629.583 708.622 
Obligaţiuni emise de Guvernul României (ii) 1.893.110 1.088.917  1.893.111 1.088.917 
Titlurile de capital necotate (iii) 4.252 4.028  4.023 4.023 
Titluri de capital cotate 29.522 23.333  29.522 23.333 
Obligaţiuni emise de bănci multilaterale de 
dezvoltare 85.164 71.201  85.164 71.201 
          
Total titluri de valoare disponibile pentru 
vânzare 2.930.634 1.943.985  2.930.406 1.943.980 
      
Titluri de valoare deţinute până la 
maturitate(ii)      
Obligaţiuni emise de sectorul privat 5.155 5.155  0 0 
Obligaţiuni emise de Guvernul României (ii) 1.292.078 550.484  1.275.730 534.227 
          
Total titluri de valoare deţinute până la 
maturitate 1.297.233 555.639  1.275.730 534.227 
          
Total titluri de valoare 5.249.814 3.849.590  5.210.494 3.812.486 

 
(i) Certificatele de trezorerie emise de Guvernul României includ titluri emise cu discount denominate 

în RON. Certificatele de trezorerie cu discount sunt remunerate la o rată fixă de dobândă. 
(ii) Obligaţiunile emise de Guvernul României includ titluri de valori emise de Ministerul de Finanţe în 

RON, EUR şi USD purtătoare de rate fixe de dobândă între 1,25% p.a şi 6,75 % p.a. La 31 
decembrie 2017, obligaţiunile emise de Guvernul României în suma de 59.880 mii RON (31 
decembrie 2016: 60.732 mii RON) sunt gajate în vederea respectării reglementărilor prudenţiale ale 
Băncii Naţionale a României pentru decontarea operaţiunilor inter-bancare. 

(iii) Titlurile de capital necotate la bursă reprezintă instrumente de capitaluri proprii pentru care nu 
există o piaţă activă pentru un instrument identic şi a căror valoare justă nu poate fi determinată în 
mod credibil. Orice evaluare la valoarea justă necesită judecăţi semnificative din partea 
managementului ca urmare a dificultăţilor în obţinerea de informaţii ce ar putea fi utilizate în 
evaluare. Prin urmare, aceste titluri de capital sunt deţinute la cost mai puţin eventuale deprecieri. 
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21. TITLURI DE VALOARE (continuare) 
 
La 31 decembrie 2017 valoarea contabilă a instrumentelor de capitaluri proprii necotate la bursă deţinute 
de Grup este în sumă de 4.252 mii RON (31 decembrie 2016: 4.028 mii RON). În ceea ce priveşte aceste 
instrumente nu au fost recunoscute pierderi din depreciere (31 decembrie 2016: 0 mii RON). 
 
La 31 decembrie 2015, Banca, ca membru principal al Visa Europe Limited deţinea o acţiune în capitalul 
social al acestei companii. Până în anul 2015, Banca a înregistrat această participaţie la cost deoarece nu 
a existat un preţ cotat pe o piaţă activă şi valoarea justă nu putea fi măsurată în mod credibil. 
 
În noiembrie 2015, Visa Inc. şi Visa Europe Limited au încheiat un contract în conformitate cu care Visa 
Inc. achiziţionează 100% din capitalul social al Visa Europe. În iunie 2016 a fost finalizată tranzacţia de 
achiziţie a Visa Europe. Pentru acţiunea deţinută de către Bancă în Visa Europe, aceasta a realizat 
venituri sub formă de: numerar, acţiuni în Visa Inc. şi o componentă de plată în numerar amânată. 
 
Grup: Veniturile nete din alte instrumente financiare desemnate ca fiind evaluate la valoare justă prin 
profit sau pierdere la 2017 sunt în sumă de 5.921 mii RON (2016: 7.784 mii RON). 
 
Bancă: Veniturile nete din alte instrumente financiare desemnate ca fiind evaluate la valoare justă prin 
profit sau pierdere la 2017 sunt în sumă de 6.128 mii RON (2016: 7.571 mii RON). 
 
Creşterea veniturilor nete din investiții financiare se datorează tranzacției Visa, explicată mai sus. 
 
22. INVESTIŢII ÎN FILIALE ENTITĂŢI ASOCIATE ŞI ASOCIERI ÎN PARTICIPAŢIE  
 
iv)  Entitați associate şi asocieri în participație 
 
  Grup     Banca 
Mii RON 2017 2016    2017 2016 
       
Sold la 1 ianuarie 85.893 102.192   123.799 123.799 
       
Intrări 0 0   42.725 0 
Ieşiri 0 -25.824   0 0 
Reclasificări -47.969 0   0 0 
Alte elemente ale rezultatului global -419 -37   0 0 
Partea Grupului din câştigul/ (pierderea) entităţilor 
asociate 1.485 9.562 

  
0 0 

Total 38.990 85.893   166.524 123.799 
       
Provizion pentru depreciere -15.079 -16.771   -61.145 -61.144 
         
Sold la 31 decembrie 23.911 69.122   105.379 62.655 
 
 
Începând cu anul 2016, Grupul a reclasificat investiţiile în unităţi de fond din investiţii în asociaţi în titluri 
de valoare. Motivul acestei reclasificări este faptul că procentul deţinut in ultimii ani a scăzut constant, la 
data acestor situaţii financiare devenind nesemnificativ. In plus, datorită procentului mic de deţinere, 
aceste investiţii în unităţi de fond nu se mai califică pentru clasificarea în categoria investiţii în entităţi 
asociate. 
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22. INVESTIŢII ÎN FILIALE ENTITĂŢI ASOCIATE ŞI ASOCIERI ÎN PARTICIPAŢIE (continuare) 
 
v)  Combinari de întreprinderi  
 
In martie 2017 Banca a obținut controlul asupra Raiffeisen Leasing IFN S.A și asupra ICS Raiffeisen 
Leasing S.R.L. prin achiziția participației adiționale în procent de 49,99% în Raiffeisen Leasing IFN S.A. 
Contractul a fost semnat în data de 8 august 2016 și toate aprobarile/condițiile contractuale au fost 
obținute/îndeplinite în martie 2017. Suma plătita în cadrul contractului a fost de 9.378 mii EURO (42.724 
mii RON) și valoarea de piață a grupului Raiffeisen Leasing a fost în sumă de 47.969 mii RON, generand 
astfel un fond comercial negativ in suma de 5.245 mii RON.  
 
Pentru aceasta combinare de întreprindere a fost contractat un evaluator extern și raportul emis a stat la 
baza stabilirii obiective a prețului. 
Tranzacția de achizitie face parte din strategia grupului Raiffeisen Bank International de a simplifica 
structura organizatorică. 
 
 

 Valoarea de piată la achiziție 

Mii RON 
Raiffeisen 

Leasing IFN SA 
ICS Raiffeisen 
Leasing S.R.L 

Raiffeisen 
Leasing Group 

    

Numerar şi disponibilităţi la Banca Centrală 5 0 5 
Credite şi avansuri acordate băncilor 18.594 3.448 22.042 
Credite şi avansuri acordate clienţilor 828.301 17.896 846.197 
Titluri de valoare 1 222 223 
Creanţe privind impozitul pe profit curent 1.997 288 2.285 
Alte active 22.629 862 23.491 
Imobilizări corporale 876 26 902 
Imobilizări necorporale 1.900 46 1.946 
Total active 874.303 22.788 897.091 
    
Derivative deţinute pentru managementul riscului 40 0 40 
Credite de la bănci şi alte instituţii financiare 768.607 15.329 783.936 
Depozite de la clienţi 9.172 1.422 10.594 
Datorie privind impozitul pe profit curent 530 0 530 
Alte datorii 4.503 0 4.503 
Provizioane 1.456 95 1.551 
Total datorii 784.308 16.846 801.154 
    
Valoare justă a activelor nete contabile   95.937 
Valoare justă a activelor nete contabile 
achiziţionate 

  47.969 

Preţ   42.724 
Fond comercial negativ    -5.245  

 

Raiffeisen Leasing IFN SA şi a ICS Raiffeisen Leasing S.R.L. au generat în perioada de raportare 2017 un 
profit în sumă de 12.878 mii RON şi venituri operaționale în sumă de 36.826 mii RON. Dacă achizitia 
Raiffeisen Leasing IFN SA şi ICS Raiffeisen Leasing S.R.L. ar fi avut loc la începutul anului, atunci aceste 
companii ar fi generat un profit în sumă 14.352 mii RON şi venituri operaționale în sumă de 49.083 mii RON. 

Volumul brut de contracte noi de leasing acordat de Grupul Raiffeisen Leasing în perioada de raportare a fost 
în sumă de 344.381 mii RON. 

Valoarea contractuală brută a creanțelor din leasing achiziționate a fost în sumă de 889.344 mii RON. 
Fluxurile contractuale de numerar pe care Banca nu se aşteaptă să le încaseze la data achiziției sunt în sumă 
de 43.148 mii RON. 
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22. INVESTIŢII ÎN FILIALE, ENTITĂŢI ASOCIATE ŞI ASOCIERI ÎN PARTICIPAŢIE (continuare) 
 
Interesul Grupului în entităţile asociate şi asocieri în participaţie nelistate este următorul: 
 

Investiţii în entităţi associate           

Mii RON Active Datorii Venituri 
Venituri din 

dobânzi 
Cheltuieli cu 

dobânzile 
Impozit pe 

profit Profit Active nete 
Participaţie 

deţinută% 
% din Active 

nete 
31 decembrie 2017           

Fondul de Garantare a Creditului Rural 
IFN SA 

734.525 683.711 22.060 761 -318 -205 4.092 50.814 33,33% 16.936 

 
Investiţii în entităţi associate           
31 decembrie 2016           
Fondul de Garantare a Creditului Rural 
IFN SA 

724.282 677.560 25.746 511 -65 -1.253 3.834 46.722 33,33% 15.572 

 
Asocieri în participaţie           
31 decembrie 2017           

Raiffeisen Banca pentru Locuinţe S.A. 625.246 559.048 28.247 23.014 -10.956 -411 -5.140 66.198 33,33% 22.060 

 
Asocieri în participaţie           
31 decembrie 2016           
Raiffeisen Leasing IFN S.A. 935.305 846.487 107.727 42.667 -10.760 -3.256 16.222 88.818 50,00% 44.409 
ICS Raiffeisen Leasing S.R.L. 26.895 21.638 3.739 3.311 -844 794 -94 5.258 50,00% 2.629 
Raiffeisen Banca pentru Locuinţe S.A. 744.827 672.308 33.774 25.720 -11.794 -493 2.062 72.519 33,33% 24.167 
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23. IMOBILIZĂRI CORPORALE 
 
Grup 
 

Mii RON 
Terenuri şi 
construcţii 

Mobilier şi 
calculatoare 

Maşini 
 

Mijloace fixe 
în curs Total 

      
Cost      
Sold la 1 ianuarie 2016 204.706 436.669 43.674 5.874 690.923 
Intrări 0 21.092 5.318 67.075 93.485 
Transferuri 5.984 26.640 3.378 -36.002 0 
Ieşiri -8.304 -13.644 -18.974 -7.174 -48.096 
           
Sold la 31 decembrie 2016 202.386 470.757 33.396 29.773 736.312 
      
Sold la 1 ianuarie 2017 202.386 470.757 33.396 29.773 736.312 
Intrări 0 9.339 1.943 44.288 55.570 
Transferuri 6.133 42.464 5.398 -53.995 0 
Ieşiri -5.154 -39.610 -5.926 -1.180 -51.870 
Schimbare in consolidare 39  158  754  0  951  
      
Sold la 31 decembrie 2017 203.404 483.108 35.565 18.886 740.963 
      
Amortizare şi pierderi din depreciere 
Sold la 1 ianuarie 2016 152.284 306.124 19.557 0 477.965 
Cheltuiala anului 9.628 34.067 5.252 0 48.947 
Ieşiri -6.558 -11.482 -8.652 0 -26.692 
           
Sold la 31 decembrie 2016 155.354 328.709 16.157 0 500.220 
      
Sold la 1 ianuarie 2017 155.354 328.709 16.157 0 500.220 
Cheltuiala anului 8.773 46.372 5.296 0 60.441 
Ieşiri -4.916 -31.123 -4.741 0 -40.780 
      
Sold la 31 decembrie 2017 159.211 343.958 16.712 0 519.881 
      
      
Valoare contabilă netă      
      
La 1 ianuarie 2016 52.422 130.545 24.117 5.874 212.958 
      
La 31 decembrie 2016 47.032 142.048 17.239 29.773 236.092 
           
La 1 ianuarie 2017 47.032 142.048 17.239 29.773 236.092 
      
La 31 decembrie 2017 44.193 139.150 18.853 18.886 221.082 
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23. IMOBILIZĂRI CORPORALE (continuare) 
 
Banca 
 

Mii RON 
Terenuri şi 
construcţii 

Mobilier şi 
calculatoare 

Maşini 
 

Mijloace fixe 
în curs Total 

Cost      
      
Sold la 1 ianuarie 2016 205.313 442.770 31.875 9.645 689.603 
Intrări 0 14.979 5.092 63.305 83.376 
Transferuri 5.984 26.640 3.378 -36.002 0 
Ieşiri -8.911 -13.644 -7.685 -7.175 -37.415 
           
Sold la 31 decembrie 2016 202.386 470.745 32.660 29.773 735.564 
      
Sold la 1 ianuarie 2017 202.386 470.745 32.660 29.773 735.564 
Intrări 0 8.328 1.205 44.288 53.821 
Transferuri 6.133 42.464 5.398 -53.995 0 
Ieşiri -5.137 -38.368 -5.359 -1.180 -50.044 
           
Sold la 31 decembrie 2017 203.382 483.169 33.904 18.886 739.341 
      
Amortizare şi pierderi din depreciere 
      
Sold la 1 ianuarie 2016 152.164 306.648 18.096 0 476.908 
Cheltuiala anului 9.628 34.065 5.176 0 48.869 
Ieşiri -6.438 -12.008 -7.446 0 -25.892 
           
Sold la 31 decembrie 2016 155.354 328.705 15.826 0 499.885 
      
Sold la 1 ianuarie 2017 155.354 328.705 15.826 0 499.885 
Cheltuiala anului 8.756 46.550 4.794 0 60.100 
Ieşiri -4.984 -29.258 -5.887 0 -40.129 
           
Sold la 31 decembrie 2017 159.126 345.997 14.733 0 519.856 
      
Valoare contabilă netă      
      
La 1 ianuarie 2016 53.149 136.122 13.779 9.645 212.695 
      
La 31 decembrie 2016 47.032 142.040 16.834 29.773 235.679 
           
La 1 ianuarie 2017 47.032 142.040 16.834 29.773 235.679 
      
La 31 decembrie 2017 44.256 137.172 19.171 18.886 219.485 
 
 
Grup: Transferurile între grupele de mijloace fixe sunt incluse în intrări şi ieşiri. Achiziţiile de terenuri şi 
construcţii, mobilier şi calculatoare în cursul anului 2017 au însumat 55.570 mii RON (2016: 93.485 mii 
RON).  
 
Bancă: Transferurile între grupele de mijloace fixe sunt incluse în intrări şi ieşiri. Achiziţiile de terenuri şi 
construcţii, mobilier şi calculatoare în cursul anului 2017 au însumat 53.821 mii RON (2016: 83.376 mii 
RON). 
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24.  IMOBILIZĂRI NECORPORALE 
 
Grup 
 

 

Aplicaţii 
informatice 

achiziţionate 

Active în 
curs de 

construcţie 
Total 

 
Mii RON    
    
Cost    
Sold la 1 ianuarie 2016 328.059 41.512 369.571 
Intrări 7.337 56.311 63.648 
Transferuri 
Ieşiri 

53.230 
-238 

-53.230 
-16 

0 
-254 

       
Sold la 31 decembrie 2016 388.388 44.577 432.965 
    
Sold la 1 ianuarie 2017 388.388 44.577 432.965 
Intrări 518 81.270 81.788 
Transferuri 45.536 -45.536 0 
Schimbare in consolidare 1.956 84 2.040 
Ieşiri -17.950 -705 -18.655 
       
Sold la 31 decembrie 2017 418.448 79.690 498.138 
    
Amortizare şi pierderi din depreciere    
Sold la 1 ianuarie 2016 282.348 0 282.348 
Cheltuiala anului 31.415 0 31.415 
Ieşiri -212 0 -212 
       
Sold la 31 decembrie 2016 313.551 0 313.551 
    
    
Sold la 1 ianuarie 2017 313.551 0 313.551 
Cheltuiala anului 40.162 0 40.162 
Ieşiri -17.693 0 -17.693 
       
Sold la 31 decembrie 2017 336.020 0 336.020 
    
Valoare contabilă netă    
    
La 1 ianuarie 2016 45.711 41.512 87.223 
    
La 31 decembrie 2016 74.837 44.577 119.414 
       
    
La 1 ianuarie 2017 74.837 44.577 119.414 
    
La 31 decembrie 2017 82.428 79.690 162.118 
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24. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (continuare) 
 
Banca 
 

 

Aplicaţii 
informatice 

achiziţionate 

Active în 
curs de 

construcţie 
Total 

 
Mii RON    
    
Cost    
Sold la 1 ianuarie 2016 327.647 41.106 368.753 
Intrări 7.177 56.311 63.488 
Transferuri 
Ieşiri 

53.230 
-238 

-53.230 
-16 

0 
-254 

       
Sold la 31 decembrie 2016 387.816 44.171 431.987 
    
Sold la 1 ianuarie 2017 387.816 44.171 431.987 
Intrări 0 80.909 80.909 
Transferuri 45.536 -45.536 0 
Ieşiri -14.835 -439 -15.274 
       
Sold la 31 decembrie 2017 418.517 79.105 497.622 
    
Amortizare şi pierderi din depreciere    
Sold la 1 ianuarie 2016 281.594 0 281.594 
Cheltuiala anului 31.369 0 31.369 
Ieşiri -212 0 -212 
       
Sold la 31 decembrie 2016 312.751 0 312.751 
    
Sold la 1 ianuarie 2017 312.751 0 312.751 
Cheltuiala anului 39.452 0 39.452 
Ieşiri -14.578 0 -14.578 
       
Sold la 31 decembrie 2017 337.625 0 337.625 
    
Valoare contabilă netă    
    
La 1 ianuarie 2016 46.053 41.106 87.159 
    
La 31 decembrie 2016 75.065 44.171 119.236 
       
La 1 ianuarie 2017 75.065 44.171 119.236 
    
La 31 decembrie 2017 80.892 79.105 159.997 
    
 
Grup: Incluse în intrări şi ieşiri sunt transferurile între grupele de active necorporale. Cumpărările de active 
necorporale în anul 2017 au fost în valoare de 81.788 mii RON (2016: 63.648 mii RON). 
 
Bancă: Incluse în intrări şi ieşiri sunt transferurile între grupele de active necorporale. Cumpărările de active 
necorporale în anul 2017 au fost în valoare de 80.909 mii RON (2016: 63.488 mii RON). 
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25. IMPOZITUL AMÂNAT 
 
Creanţele privind impozitul amânat la 31 decembrie 2017 sunt atribuibile elementelor detaliate în tabelul 
următor: 
 
Grup     

 
Creanţe 

 
Datorii 

 
Net 

 

Creanţe/datorii 
privind impozitul 

amânat 
Mii RON    
     
Imobilizări corporale şi necorporale 1.174 89.313 -88.139 -14.103 
Alte datorii 107.900 2.586 105.314 16.850 
Rezervă din evaluarea activelor financiare deţinute 
în vederea vânzării 17.270 8.588 8.682 1.389 
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 81.732 291 81.441 13.031 
     
Total 208.076 100.778 107.298 17.167 

 
 
Banca     

 Creanţe 
 

Datorii 
 

Net 
 

Creanţe/datorii 
privind impozitul 

amânat 
Mii RON    
     
Imobilizări corporale şi necorporale 1.174 89.313 -88.139 -14.102 
Alte datorii 107.900 2.586 105.314 16.850 
Rezervă din evaluarea activelor financiare deţinute 
în vederea vânzării 17.270 8.588 8.682 1.389 
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 80.999 291 80.708 12.913 
     
Total 207.343 100.778 106.565 17.050 
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25. IMPOZITUL AMÂNAT (continuare) 
 
Creanţele privind impozitul amânat la 31 decembrie 2016 sunt atribuibile elementelor detaliate în tabelul 
următor: 
 
Grup 
 

 
Creanţe 

 
Datorii 

 
Net 

 

Creanţe/ datorii 
privind impozitul 

amânat 
Mii RON   
  
Imobilizări corporale şi necorporale 1.359 73.812 -72.453 -11.593 
Alte datorii 77.908 1.947 75.961 12.154 
Rezervă din evaluarea activelor financiare 
deţinute în vederea vânzării 0 5.322 -5.322 -852 
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 84.016 0 84.016 13.443 
     
Total 163.283 81.081 82.202 13.152 

 
Banca     

 Creanţe 
 

Datorii 
 

Net 
 

Creanţe/datorii 
privind impozitul 

amânat 
Mii RON    
     
Imobilizări corporale şi necorporale 1.359 72.142 -70.783 -11.325 
Alte datorii 77.908 1.947 75.961 12.154 
Rezervă din evaluarea activelor financiare deţinute 
în vederea vânzării 0 5.322 -5.322 -852 
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 83.325 0 83.325 13.332 
Investiţii în filiale, entităţi asociate şi asocieri în 
participaţie 

0 1.670 -1.670 -267 

     
Total 162.592 81.081 81.511 13.042 
     
     

 
 Grup  Banca 

Mii RON 2017 2016  2017 2016 
      
Investiţii în filiale, entităţi asociate şi asocieri în 
participaţie 0 -7.234  267 -7.501 
Imobilizări corporale şi necorporale -2.510 -1.002  -2.777 -735 
Alte active 0 -4.604  0 -4.604 
Alte datorii 5.185 -1.684  4.696 -1.684 
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli -412 1.324  -419 1.314 
Cheltuiala privind impozitul amânat 2.263 -13.200  1.767 -13.210 

 
Impozit amânat aferent elementelor recunoscute în Alte elemente ale rezultatului global în timpul anului 
provine din câştiguri nerealizate din active financiare disponibile pentru vânzare. 
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26. ALTE ACTIVE 
 

 Grup  Banca 

Mii RON 
31 decembrie 

2017 
31 decembrie 

2016  
31 decembrie 

2017 
31 decembrie 

2016 
     
Cheltuieli înregistrate în avans 41.646 38.563  40.871 38.425 
Venituri amânate 0 2.495  0 2.495 
Valori de recuperat (i) 136.053 68.078  136.053 68.078 
Creanţe din vânzarea creditelor acordate 
clienţilor 

3.078 2.568  3.078 2.568 

Debitori diverşi (ii) 49.457 69.356  57.994 78.354 
Stocuri  2.893 7.109  2.893 7.109 
Active preluate în contul creanţei  29.297 11.802  28.977 11.802 
Altele 25.404 5.456  0 0 
Total 287.828 205.427  269.866 208.831 

 
i) Valorile de recuperat includ tranzacţii în curs de decontare la data de 31 decembrie, astfel: tranzacţii 

cu cardurile în sumă de 129.553 mii RON (31 decembrie 2016: 30.693 mii RON), operaţiunile de 
vânzare - cumpărare numerar în suma de 412 mii RON (31 decembrie 2016: 34.627 mii RON), 
tranzacţiile de tipul Western Union ce urmează a fi decontate în sumă de 5.943 mii RON (31 
decembrie 2016: 2.803 mii RON) şi altele. Din totalul de 136.053 mii RON, 132.754 se vor deconta cu 
conturile curente la banci si 3.299 mii RON se vor deconta cu conturile curente ale clientilor. 
 

ii) Grup: Soldul debitorilor diverşi este prezentat la valoare netă contabilă, respectiv valoarea brută în 
sumă de 88.178 mii RON (2016: 119.132 mii RON) diminuată cu ajustări pentru depreciere în sumă de 
38.721 mii RON (2016: 49.776 mii RON). 
Bancă: Soldul debitorilor diverşi este prezentat la valoare netă contabilă, respectiv valoarea brută în 
sumă de 97.382 mii RON (2016: 128.130 mii RON) diminuată cu ajustări pentru depreciere în sumă de 
39.388 mii RON (2016: 49.776 mii RON). 

 
În tabelele de mai jos este prezentată împărţirea altor active în funcţie de calitatea acestora: 
 

 Grup  Banca 

Mii RON 

31 
decembrie 

2017 

31 
decembrie 

2016  

31 
decembrie 

2017 

31 
decembrie 

2016 
  
Active financiare 204.350 140.392  186.388 143.796 
Active nefinanciare 83.478 65.035  83.478 65.035 
      
Total 287.828 205.427  269.866 208.831 

 
Din care:  
 

 Grup  Banca 

Mii RON 

31 
decembrie 

2017 

31 
decembrie 

2016  

31 
decembrie 

2017 

31 
decembrie 

2016 
  
Nici restante nici depreciate 203.222 139.732  185.259 143.136 
Restante dar nedepreciate 2 3  2 3 
Depreciate 1.126 657  1.127 657 
      
Total 204.350 140.392  186.388 143.796 
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27. DEPOZITE ATRASE DE LA BĂNCI 
 

 Grup  Banca 

Mii RON 

31 
decembrie 

2017 

31 
decembrie 

2016  

31 
decembrie 

2017 

31 
decembrie 

2016 
  
Rambursabile la cerere 428.517 546.988  428.517 546.988 
Depozite la vedere 60.000 0  60.000 0 
Depozite la termen 19.772 36.026  19.772 36.026 
Total 508.289 583.014  508.289 583.014 
 
28.  DEPOZITE ATRASE DE LA CLIENŢI 
 

 Grup  Banca 

Mii RON 
31 decembrie 

2017 
31 decembrie 

2016  
31 decembrie 

2017 

31 
decembrie 

2016 
Rambursabile la cerere      
Clienţi retail 11.495.876 8.985.808  11.495.876 8.985.808 
Clienţi non-retail 6.329.519 6.351.505  6.370.268 6.358.402 
 17.825.395 15.337.313  17.866.144 15.344.210 
Depozite la termen      
Clienţi retail 9.263.462 9.405.196  9.263.462 9.405.196 
Clienţi non-retail 2.605.958 1.631.203  2.605.958 1.631.203 
 11.869.420 11.036.399  11.869.420 11.036.399 
          
Conturi de economii      
Clienţi retail 1.184 1.232  1.184 1.232 
 1.184 1.232  1.184 1.232 
          
Total 29.695.999 26.374.944  29.736.748 26.381.841 
 
29.  TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG 
 

 Grup  Banca 

Mii RON 
31 decembrie 

2017 
31 decembrie 

2016  
31 decembrie 

2017 
31 decembrie 

2016 
  
Bănci comerciale 576.317 713.958  0 713.958 
Bănci multilaterale de dezvoltare 191.900 123.957  76.859 123.957 
Alte instituţii financiare  163.741 299.672  163.741 299.672 
Total credite de la bănci şi alte 
instituţii financiare 931.958 1.137.587  240.600 1.137.587 

 
Creditele primite de la bănci şi alte instituţii financiare sunt denominate în EUR, CHF şi RON, având o 
maturitate finală ce variază între octombrie 2018 şi decembrie 2026. 
 

 Grup  Banca 

 
31 decembrie 

2017 
31 decembrie 

2016 
 31 decembrie 

2017 
31 decembrie 

2016 
Mii RON      
Credite de la bănci şi alte instituţii 
financiare cu rang prioritar 

931.958 1.137.587  240.600 1.137.587 

 Din care negarantate 739.880 1.013.611  163.565 1.013.611 
Obligaţiuni emise 512.501 512.239  516.223 515.961 
Datorii subordonate  849.017 954.973  849.017 954.973 
Total 2.293.476 2.604.799  1.605.840 2.608.521 
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29.  TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (continuare) 
 
În tabelul de mai jos este prezentată împărţirea datoriilor totale pe termen lung la 31 decembrie 2017: 
 
Grup 
 
 Sub 1 an Peste 1 an  Total 
Mii RON    
Credite de la bănci şi alte instituţii financiare 
cu rang prioritar 

410.517 521.441 931.958 

 Din care negarantate 287.814 452.066 739.880 
Obligaţiuni emise 16.613 495.888 512.501 
Datorii subordonate  122.274 726.743 849.017 
       
Total  549.404 1.744.072 2.293.476 
 
Banca 
 
 Sub 1 an Peste 1 an  Total 
Mii RON    
Credite de la bănci şi alte instituţii financiare 
cu rang prioritar 

127.301 113.299 240.600 

 Din care negarantate 85.271 78.294  163.565 
Obligaţiuni emise 16.734 499.489 516.223 
Datorii subordonate  122.274 726.743 849.017 
       
Total  266.309 1.339.531 1.605.840 
 
În tabelul de mai jos este prezentată împărţirea datoriilor totale pe termen lung la 31 decembrie 2016: 
 
Grup 
 
 Sub 1 an Peste 1 an  Total 
Mii RON    
Credite de la bănci şi alte instituţii financiare cu 
rang prioritar 

651.628 485.959 1.137.587 

 Din care negarantate 603.582 410.029 1.013.611 
Obligaţiuni emise 16.482 495.757 512.239 
Datorii subordonate  119.086 835.887 954.973 
    
Total  787.196 1.817.603 2.604.799 
 
Banca 
 
 Sub 1 an Peste 1 an  Total 
Mii RON    
Credite de la bănci şi alte instituţii financiare cu 
rang prioritar 

651.628 485.959 1.137.587 

 Din care negarantate 603.582 410.029 1.013.611 
Obligaţiuni emise 16.483 499.478 515.961 
Datorii subordonate  119.086 835.887 954.973 
    
Total 787.197 1.821.324 2.608.521 
 
Datoriile pe termen lung includ obligaţiunile emise cu rang prioritar, împrumuturi cu rang prioritar şi 
împrumuturi subordonate. Datoriile cu rang prioritar au rang superior în structura pasivelor faţă de 
împrumuturile subordonate şi instrumentele de capital aşa cum este reglementat de legislaţia în domeniul 
insolvenţei. 
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29.  TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (continuare) 
 
La 31 decembrie 2017 Banca are datorii pe termen lung constând în emisiune de obligaţiuni care sunt 
tranzacţionate pe Bursa de Valori din Bucureşti (BVB). 
 
Grup: Soldul obligaţiunilor emise la 31 decembrie 2017, inclusiv datoriile ataşate, este de 512.501 mii RON 
(31 decembrie 2016: 512.239 mii RON). 
 
Bancă: Soldul obligaţiunilor emise la 31 decembrie 2017, inclusiv datoriile ataşate, este de 516.223 mii 
RON (31 decembrie 2016: 515.961 mii RON). 
 
Grupul ia toate măsurile necesare pentru a fi îndeplinite clauzele contractuale ataşate împrumuturilor primite 
de la bănci şi alte instituţii financiare. În perioada analizată nu au existat încălcări ale clauzelor contractuale 
la împrumuturi de la bănci şi alte instituţii financiare. 
 
Soldul creditelor subordonate la 31 decembrie 2017 este în valoare de 145.000 mii EUR şi 42.000 mii CHF 
(31 decembrie 2016: 170.000 mii EUR şi 42.000 mii CHF). Soldul datoriilor subordonate în echivalent RON 
la 31 decembrie 2017, incluzând datoria ataşată este de 849.017 mii RON (31 decembrie 2016: 954.973 mii 
RON). În cursul anului 2017 şi 2016, Grupul nu a contractat noi credite subordonate.  
 
 
30.  PROVIZIOANE 
 
 

 Grup  Banca 

 
31 decembrie 

2017 
31 decembrie 

2016  
31 decembrie 

2017 
31 decembrie 

2016 
Mii RON      
      
Provizioane pentru litigii şi alte riscuri 
potenţiale 32.525 31.943  32.525 31.943 
Provizioane pentru angajamente de credit 
neutilizate  25.542 24.286  25.542 24.286 
Provizioane pentru beneficiile angajaţilor 4.118 4.487  4.118 4.487 
Provizioane pentru concedii neefectuate 9.875 8.746  9.666 8.746 
Provizioane pentru programul de fidelizare 
prin acţiuni  1.586 2.513  1.586 2.513 
Provizioane pentru beneficiile angajaţilor la 
terminarea contractului de muncă 4.177 42  4.000 42 
Alte provizioane 2.641 5.118  600 5.118 
      
Total 80.464  77.135   78.037  77.135  
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30.  PROVIZIOANE (continuare) 
 
În 2017 provizioanele pot fi analizate în detaliu după cum urmează: 
 
Grup 
 

Mii RON Sold iniţial Constituiri Reversări Utilizări  FX 
Schimbare 

in 
consolidare 

Sold final 

Provizioane pentru litigii şi alte riscuri 
potenţiale 31.943 6.697 0 -6.583 468 

 
0 32.525 

Provizioane pentru angajamente de credit 
neutilizate 24.286 11.723 -10.438 0 -29 

 
0 25.542 

Provizioane pentru beneficiile angajaţilor 
4.487 0 -369 0 0 

 
0 4.118 

Provizioane pentru concedii neefectuate 8.746 979 -59 0 0 209 9.875 
Provizioane pentru programul de fidelizare 
prin acţiuni 2.513 312 -1.282 0 43 

 
0 1.586 

Provizioane pentru beneficii ale angajaţilor 
la terminarea contractului de muncă 42 3.958 0 0 0 

 
177 4.177 

Alte provizioane 5.118 3.545 -5.290 -2.672 0 1.940 2.641 
        
TOTAL 77.135 27.214 -17.438 -9.255 482 2.326 80.464 

 
 
În 2016 provizioanele pot fi analizate în detaliu după cum urmează: 
 
Grup 
 

Mii RON Sold iniţial Constituiri Reversări Utilizări  FX Sold final 

Provizioane pentru litigii şi alte riscuri 
potenţiale 45.125 0 -7.573 -5.627 18 31.943 
Provizioane pentru angajamente de credit 
neutilizate 30.030 7.880 -13.598 0 -26 24.286 

Provizioane pentru beneficiile angajaţilor 
4.724 0 -237 0 0 4.487 

Provizioane pentru concedii neefectuate 
8.112 634 0 0 0 8.746 

Provizioane pentru programul de fidelizare 
prin acţiuni 2.816 754 -48 0 -1.009 2.513 

Provizioane pentru beneficii ale angajaţilor la 
terminarea contractului de muncă 

490 0 -294 -154 0 42 
Alte provizioane 2.100 7.666 -1.551 -3.097 0 5.118 
       
TOTAL 93.397 16.934 -23.301 -8.878 -1.017 77.135 
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30.  PROVIZIOANE (continuare) 
 

În 2017 provizioanele pot fi analizate în detaliu după cum urmează: 
 
Banca 
 

Mii RON 
Sold 
iniţial Constituiri Reversări Utilizări  FX 

Sold 
final 

Provizioane pentru litigii şi alte riscuri 
potenţiale 31.943 6.697 0 -6.583 468 32.525 
Provizioane pentru angajamente de credit 
neutilizate 24.286 11.723 -10.438 0 -29 25.542 
Provizioane pentru beneficiile angajaţilor 4.487 0 -369 0 0 4.118 
Provizioane pentru concedii neefectuate 8.746 979 -59 0 0 9.666 
Provizioane pentru programul de fidelizare 
prin acţiuni 2.513 312 -1.282 0 43 1.586 
Provizioane pentru beneficii ale angajaţilor 
la terminarea contractului de muncă 42 3.958 0 0 0 4.000 
Alte provizioane 5.118 3.444 -5.290 -2.672 0 600 
       
TOTAL 77.135 27.113 -17.438 -9.255 482 78.037 

 
 
În 2016 provizioanele pot fi analizate în detaliu după cum urmează: 
 
Banca 
 

Mii RON 
Sold 
iniţial 

Constituiri Reversări Utilizări  FX 
Sold 
final 

       
Provizioane pentru litigii şi alte riscuri 
potenţiale 45.125 0 -7.573 -5.627 18 31.943 
Provizioane pentru angajamente de credit 
neutilizate 30.030 7.880 -13.598 0 -26 24.286 

Provizioane pentru beneficiile angajaţilor 4.724 0 -237 0 0 4.487 

Provizioane pentru concedii neefectuate 8.112 634 0 0 0 8.746 
Provizioane pentru programul de fidelizare 
prin acţiuni 2.816 754 -48 0 -1.009 2.513 

Provizioane pentru beneficii ale angajaţilor la 
terminarea contractului de muncă 490 0 -294 -154 0 42 
Alte provizioane 2.100 7.666 -1.551 -3.097 0 5.118 
       
TOTAL 93.397 16.934 -23.301 -8.878 -1.017 77.135 
 
Provizioanele pentru beneficiile angajaţilor reprezintă obligaţia Grupului de a acorda la momentul 
pensionării un număr de salarii compensatorii în funcţie de vechimea în muncă. Grupul a calculat la 31 
decembrie 2017 provizioane pentru compensaţii acordate angajaţilor la pensionare folosind indicatori 
precum: numărul de ani rămaşi până la pensionare, probabilitatea ca angajatul va rămâne în cadrul 
Grupului până la pensionare, salariul curent, numărul mediu de salarii de plătit ca şi beneficiu post-
angajare, vârstă, sexul, vârsta medie de pensionare conform legislaţiei în vigoare.  
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30.  PROVIZIOANE (continuare) 
 
Provizionul pentru litigii reprezintă suma estimată a unor pierderi probabile din dispute juridice. Timpul 
estimat pentru ieşirea fluxurilor de numerar nu poate fi determinat pentru fiecare caz în parte, acesta 
depinzând de diverşi factori. Având în vedere complexitatea şi inerenţa incertitudinilor legate de rezultatul 
scenariilor pentru provizioanele pentru litigii, estimările Grupului pot diferi de obligaţiile reale rezultate din 
finalizarea disputelor legale din perioadele viitoare. 
 
La data de 31 decembrie 2017, provizioane pentru litigiile cu consumatorii sunt în sumă de 24.634 mii RON 
(2016: 23.873 mii RON). Aceste litigii sunt datorate ca urmare a unor clauze contractuale care pot genera 
pierderi deoarece sunt considerate abuzive de către clienţi. Provizioanele constituite sunt atât pentru litigiile 
în derulare, cât şi pentru eventuale litigii care nu sunt, la 31 decembrie 2017 pe rol, dar care pot ajunge în 
instanţă şi pot genera pierderi, în urma unor potenţiale decizii nefavorabile ale curţii.  
 
Prin Decizia Nr. 602/2016, Curtea Constituţională a soluţionat într-unul dintre dosarele băncii excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor art. 12-13 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din 
contractele încheiate între profesionişti şi consumatori. Curtea Constitutională a respins excepţia de 
neconstituţionalitate invocată de care Raiffeisen Bank, dar a statuat că dispoziţiile legale care prevăd 
dreptul instanţei judecătoreşti de a dispune înlăturarea din toate contractele încheiate de profesionişti a 
clauzelor abuzive nu vizează desfiinţarea unei clauze abuzive pentru trecut, ci numai pentru viitor, astfel 
încât prestaţiile deja efectuate nu pot fi afectate. 
 
Prin urmare, întrucât după intrarea în vigoarea a OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru 
consumatori, instituţiile de credit şi-au adaptat contractele la noile cerinţe, Decizia nr. 602/2016 a Curţii 
Constitutionale va avea un impact redus, având o importanţă mai mare pe tărâmul teoriei prin explicarea 
conceptului de aplicare retroactivă sau nu, la un contract aflat în executare. 
 
Provizioanele pentru angajamente extrabilanţiere sunt calculate multiplicând expunerea netă (expunere 
brută minus valoarea colateralului) cu rata pierderilor istorice pentru fiecare categorie de risc şi ajustată cu 
factorul standard de conversie în credit (aşa cum este definit de Basel) şi cu pierderea datorată 
nerambursării aferentă expunerii neacoperite cu garanţii. 
 
Prezumţiile statistice folosite pentru calculul provizioanelor în anul 2017 sunt consecvente cu cele utilizate 
pentru finalul anului 2016, revizuite conform informaţiilor disponibile în anul curent. 
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31.  ALTE DATORII 
 

 Grup  Banca 

 
31 decembrie 

2017 
31 decembrie 

2016  
31 decembrie 

2017 
31 decembrie 

2016 
Mii RON      
      
Sume datorate bugetului de stat privind 
contribuţiile sociale 25.989 25.256  25.721 25.077 
Beneficii ale angajaţilor pe termen scurt 63.255 66.179  62.545 65.488 
Datorii către furnizori 97.695 96.801  97.407 105.516 
Sume în tranzit (i) 214.262 159.407  214.262 159.407 
Venit amânat 46.342 44.745  46.342 44.745 
Alte datorii (ii) 88.284 90.110  84.770 80.902 
      
Total 535.827 482.498  531.047 481.135 

 
i) Sumele în tranzit includ în principal sume în curs de decontare la data de 31 decembrie 2017 ce provin din 

tranzacţii cu alte băncii în sumă de 170.657 mii RON (2016: 126.460 mii RON) şi cu conturile curente în sumă de 
43.447 mii RON (2016: 32.933 mii RON). Din totalul de 214.262 mii RON, 134.780 mii RON se vor deconta cu 
conturile curente la bănci şi 79.482 se vor deconta cu conturile curente ale clienţilor. 

ii) Alte datorii includ tranzacţii cu carduri de credit în sumă de 28.447 mii RON (2016: 14.682 mii RON), depunerile 
de capital social de către clienţii Grupului în cazul deschiderii de societăţi în sumă de 15.610 mii RON (2016: 
13.115 mii RON) şi încasări din garanţii primite în sumă de 10.379 mii RON (2016: 10.257 mii RON). 

 
32. CAPITALUL SOCIAL ŞI ACŢIUNI DE TREZORERIE 
 
La 31 decembrie 2017 numărul de acţiuni al Grupului este de 12.000 şi nu au avut loc modificări în structura 
acţiunilor. 
 
Capitalul social al băncii în valoare de 1.200.000.000 RON este împărţit într-un număr de 12.000 acţiuni cu 
o valoare nominală de 100.000 RON/acţiune. 
 
Dividendele plătite de către Raiffeisen Bank S.A. în cursul anului 2017 au fost în suma de 180.000.000 
RON din rezultatul reportat (valoarea dividendelor pe acţiune este în suma de 15 mii RON/acţiune). 
 
 
Acţionarii Grupului sunt următorii: 
 
 31 decembrie 

2017 
31 decembrie 

2016 
 % % 
Raiffeisen SEE Region Holding GmbH 99,925 99,925 
Alţi acţionari  0,075 0,075 

     
Total 100 100 
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33. ALTE REZERVE 
 

 Grup  Banca 

Mii RON 
31 decembrie 

2017 
31 decembrie 

2016  
31 decembrie 

2017 
31 decembrie 

2016 
      
Rezerva legală (i) 242.128 242.128  240.000 240.000 
Pierderi din valoarea justă recunoscute în 
capital (nete de impozit) din instrumente 
financiare disponibile pentru vânzare -7.929 4.254  -5.889 5.873 
      
Total 234.199 246.382  234.111 245.873 
 
 

 Grup  Banca 
Mii RON 2017 2016  2017 2016 
      
La 1 ianuarie 242.128 220.995  240.000 218.865 
Repartizarea profitului 0 21.133  0 21.135 
      
La 31 decembrie 242.128 242.128  240.000 240.000 
 
(i) Rezervele legale reprezintă transferuri acumulate din rezultatul reportat în conformitate cu 
reglementările bancare locale care prevăd ca 5% din profitul brut al Grupului să fie transferat într-un cont de 
rezervă nedistribuibilă până în momentul în care rezerva atinge nivelul de 20% din capitalul social al 
entităţilor din Grup. 
 
Rezervele legale nu sunt distribuibile acţionarilor. 
 
Rezerva pentru activele financiare disponibile pentru vânzare  
 

 Grup  Banca 
 2017 2016  2017 2016 

Mii RON   
      
La 1 ianuarie 4.254 60.220  5.873 61.804 
Modificarea rezervei de valoare justă 
(pentru activele financiare disponibile 
pentru vânzare) -12.183 -55.966  -11.762 -55.931 
      
La 31 decembrie -7.929 4.254  -5.889 5.873 
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34.  TRANZACŢII CU PĂRŢI AFLATE ÎN RELAŢII SPECIALE 
 
Grupul a desfăşurat o serie de tranzacţii bancare cu Raiffeisen Bank Internaţional AG, societatea mamă 
care controlează în ultimă instanţă Grupul şi subsidiarele sale în cursul activităţii normale. Aceste tranzacţii 
au avut loc în termeni comerciali şi la preţuri de piaţă. 
 
Tranzacţiile/Soldurile cu părţile aflate în relaţii speciale sunt prezentate în tabelele de mai jos: 
 
Grup 
 

  

 2017 
  

 

Mii RON 
Societatea 

mamă 
Entităţi 

asociate 
Asocieri în 
participaţie 

Personal 
cheie 

Alte părţi 
afiliate 

Total 

 
       
Active financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 7.127 0 0 0 0 7.127 
Derivative deţinute pentru managementul 
riscului 9.391 0 0 0 0 9.391 
Depozite la bănci 48.757 0 0 0 292 49.049 
Credite şi avansuri acordate clienţilor 0 0 0 7.244 155.893 163.137 
Titluri de valoare 0 0 0 0 2.233 2.233 
Alte active 27.309 0 92 3 4.516 31.920 
Creanţe în sold 92.584 0 92 7.247 162.934 262.857 
 

 
 

   
 

Derivative deţinute pentru managementul 
riscului 1.203 0 0 0 0 1.203 
Datorii financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 23.417 0 0 0 0 23.417 
Depozite de la bănci 115.356 0 7 0 17.143 132.506 
Depozite de la clienţi 0 0 1.500 12.747 262.043 276.290 
Obligaţiuni emise 0 0 0 0 4.570 4.570 
Datorii subordonate 849.020 0 0 0 0 849.020 
Alte datorii  74.295 0 0 0 5.353 79.648 
Datorii în sold  1.063.291 0 1.507 12.747 289.109 1.366.654 
 

 
 

   
 

Angajamente de creditare date 87.841 0 12.000 69 175.841 275.751 
Garanţii financiare date 53.638 0 0 0 25.270 78.908 
Angajamente de creditare primite 698.955 0 0 0 0 698.955 
Garanţii financiare primite 112.895 0 0 0 32.135 145.030 
Valoarea noţionala a instrumentelor 
derivate 18.662.212 0 0 0 0 18.662.212  
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34.  TRANZACŢII CU PĂRŢI AFLATE ÎN RELAŢII SPECIALE (continuare) 

 

  
 2016 

  
 

Mii RON 
Societatea 

mamă 
Entităţi 

asociate 
Asocieri in 
participaţie 

Personal 
cheie 

Alte părţi 
afiliate 

Total 
 

       
Active financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 22.835 0 72 0 0 22.907 
Derivative deţinute pentru managementul 
riscului 1.013 0 0 0 0 1.013 
Depozite la bănci 21.372 0 0 0 216 21.588 
Credite şi avansuri acordate clienţilor 0 0 93.455 8.055 89.735 191.245 
Titluri de valoare 0 0 0 0 2.233 2.233 
Alte active 790 1.420 1.110 10 5.204 8.534 
Creanţe în sold 46.010 1.420 94.637 8.065 97.388 247.520 
 

 
 

   
 

Derivative deţinute pentru managementul 
riscului 4.101 0 0 0 0 4.101 
Datorii financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 43.035 0 0 0 0 43.035 
Depozite de la bănci 47.571 0 5 0 25.516 73.092 
Depozite de la clienţi 0 17 73.881 13.708 96.185 183.791 
Credite de la bănci 713.939 0 0 0 0 713.939 
Obligaţiuni emise 0 0 0 0 4.572 4.572 
Datorii subordonate 955.076 0 0 0 0 955.076 
Alte datorii  18.826 0 0 0 2.917 21.743 
Datorii în sold  1.782.548 17 73.886 13.708 129.190 1.999.349 
 

 
 

   
 

Angajamente de creditare date 87.239 0 7.000 683 173.181 268.103 
Garanţii financiare date 119.304 0 2.779 0 48.533 170.616 
Angajamente de creditare primite 681.165 0 0 0 0 681.165 
Garanţii financiare primite 182.511 0 0 0 54.254 236.765 
Valoarea noţionala a instrumentelor derivate 6.010.140 0 7.073 0 0 6.017.213 
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34.  TRANZACŢII CU PĂRŢI AFLATE ÎN RELAŢII SPECIALE (continuare) 

 

Banca 

 

  
  2017 

  
 

Mii RON 
Societatea 

mamă Subsidiare 
Entităţi 

asociate 
Asocieri in 
participaţie 

Personal 
cheie 

Alte părţi 
afiliate Total  

        
Active financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 7.127 478 0 0 0 0 7.605 
Derivative deţinute pentru 
managementul riscului 9.391 0 0 0 0 0 9.391 
Depozite la bănci 48.757 0 0 0 0 292 49.049 
Credite şi avansuri acordate 
clienţilor 0 133.781 0 0 7.244 155.893 296.918 
Investiţii în filiale,entităţi asociate şi 
asocieri în participaţie 0 91.914 6.069 7.396 0 2.233 107.612 
Alte active 27.309 9.366 0 92 3 4.516 41.286 
Creanţe în sold 92.584 235.539 6.069 7.488 7.247 162.934 511.861 
 

 
  

   
 

Derivative deţinute pentru 
managementul riscului 1.203 0 0 0 0 0 1.203 
Datorii financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 

23.417 0 0 0 0 0 23.417 

Depozite de la bănci 115.356 0 0 7 0 17.143 132.506 
Depozite de la clienţi 0 49.701 0 1.500 12.747 262.043 325.991 
Obligaţiuni emise 0 3.722 0 0 0 4.570 8.292 
Datorii subordonate 849.020 0 0 0 0 0 849.020 
Alte datorii  74.295 0 0 0 0 5.353 79.648 
Datorii în sold  1.063.291 53.423 0 1.507 12.747 289.109 1.420.077 
 

 
  

   
 

Angajamente de creditare date 87.841 15.000 0 12.000 69 175.841 290.751 
Garanţii financiare date 53.638 2.779 0 0 0 25.270 81.687 
Angajamente de creditare primate 698.955 0 0 0 0 0 698.955 
Garanţii financiare primite 112.895 0 0 0 0 32.135 145.030 

Valoarea noţională a 

instrumentelor derivate 18.662.212 43.571 0 0 0 0 18.705.783 
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34.  TRANZACŢII CU PĂRŢI AFLATE ÎN RELAŢII SPECIALE (continuare) 
 
 

  
  2016 

  
 

Mii RON 
Societatea 

mamă Subsidiare 
Entităţi 

asociate 
Asocieri in 
participaţie 

Personal 
cheie 

Alte părţi 
afiliate Total  

        
Active financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 22.835 64 0 72 0 0 22.971 
Derivative deţinute pentru managementul 
riscului 1.013 0 0 0 0 0 1.013 
Depozite la bănci 21.372 0 0 0 0 216 21.588 
Credite şi avansuri acordate clienţilor 0 0 0 93.455 8.055 89.735 191.245 
Titluri de valoare 0 0 0 0 0 2.233 2.233 
Investiţii în filiale, entităţi asociate şi 
asocieri în participaţie 0 10.656 6.069 45.900 0 0 62.625 
Alte active 790 8.955 1.420 1.110 10 5.204 17.489 
Creanţe în sold 46.010 19.675 7.489 140.537 8.065 97.388 319.164 
 

 
  

   
 

Derivative deţinute pentru managementul 
riscului 4.101 0 0 0 0 0 4.101 
Datorii financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 43.035 0 0 0 0 0 43.035 
Depozite de la bănci 47.571 0 0 5 0 25.516 73.092 
Depozite de la clienţi 0 6.897 17 73.881 13.708 96.185 190.688 
Credite de la bănci 713.939 0 0 0 0 0 713.939 
Obligaţiuni emise 0 3.724 0 0 0 4.572 8.296 
Datorii subordonate 955.076 0 0 0 0 0 955.076 
Alte datorii  18.826 0 0 0 0 2.917 21.743 
Datorii în sold  1.782.548 10.621 17 73.886 13.708 129.190 2.009.970 
 

 
  

   
 

Angajamente de creditare date 87.239 0 0 7.000 683 173.181 268.103 
Garanţii financiare date 119.304 0 0 2.779 0 48.533 170.616 
Angajamente de creditare primite 681.165 0 0 0 0 0 681.165 
Garanţii financiare primite 182.511 0 0 0 0 54.254 236.765 
Valoarea noţionala a instrumentelor 
derivate 6.010.140 8.555 0 7.073 0 0 6.025.768 
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34.  TRANZACŢII CU PĂRŢI AFLATE ÎN RELAŢII SPECIALE (continuare) 
 
Grup 

 
 
 

  
 2016 

  
 

Mii RON 
Societatea 

mamă 
Entităţi 

asociate 
Asocieri in 
participaţie 

Personal 
cheie 

Alte părţi 
afiliate Total 

       
Venituri din dobânzi 127 0 1.577 215 3.169 5.088 
Cheltuieli cu dobânzile -56.180 0 -1 -42 -1.533 -57.756 
Venituri din speze şi comisioane 1.238 32 5.312 1 829 7.412 
Cheltuieli cu speze şi comisioane -325 0 0 0 -13.583 -13.908 
Venituri nete din tranzacţionare -4.793 0 49 0 0 -4.744 
Cheltuieli operaţionale -39.050 0 -1.251 0 -34.991 -75.292 
Cheltuieli salariale 0 0 0 -31.683 0 -31.683  
Alte venituri operaţionale 21 1.421 3.430 0 2.724 7.596 

 
 
În cheltuieli de exploatare sunt incluse în principal cheltuieli IT, cheltuieli judiciare şi de consultanţă precum 
şi cheltuieli cu spaţiile cum ar fi chirie, întreţinere şi altele. 

  
 2017 

  
 

Mii RON 
Societatea 

mamă 
Entităţi 

asociate 
Asocieri in 
participaţie 

Personal 
cheie 

Alte părţi 
afiliate Total  

       

Venituri din dobânzi 124 0 0 193 4.021 4.338 

Cheltuieli cu dobânzile -49.613 0 0 -24 -1.175 -50.812 
Venituri din speze şi 
comisioane 

1.950 0 185 4 996 3.135 

Cheltuieli cu speze şi 
comisioane 

-7.099 0 0 0 -14.020 -21.119 

Venituri nete din 
tranzacţionare 

-17.069 0 0 0 0 -17.069 

Cheltuieli operaţionale -31.838 0 0 0 -44.527 -76.365 

Cheltuieli salariale 0 0 0 -32.358 0 -32.358  

Alte venituri operaţionale 233 0 1.182 0 1.953 3.368 
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34.  TRANZACŢII CU PĂRŢI AFLATE ÎN RELAŢII SPECIALE (continuare) 
 
Banca 
 

 
 
 
 

  
  2016 

  
 

Mii RON 
Societatea 

mamă Subsidiare 
Entităţi 

asociate 
Asocieri in 
participaţie 

Personal 
cheie 

Alte părţi 
afiliate Total  

        
Venituri din dobânzi 127 0 0 1.577 215 3.169 5.088 
Cheltuieli cu dobânzile -56.180 -275 0 -1 -42 -1.533 -58.031 
Venituri din speze şi 
comisioane 

1.238 34.949 32 5.312 1 829 42.361 

Cheltuieli cu speze şi 
comisioane 

-325 0 0 0 0 -13.583 -13.908  

Venituri nete din 
tranzacţionare 

-4.793 263 0 49 0 0 -4.481 

Cheltuieli operaţionale -39.050 -321 0 -1.251 0 -34.991 -75.613 
Cheltuieli salariale 0 0 0 0 -31.683 0 -31.683  
Alte venituri operaţionale 21 13.454 1.421 3.430 0 2.724 21.050 
 
 
În 2016 Grupul a cumpărat de la RIEEF un portofoliu constand in persoane juridice la  valoarea de piata in 
suma de 337.067 mii RON. 
 

  
  2017 

  
 

Mii RON 
Societatea 

mamă Subsidiare 
Entităţi 

asociate 
Asocieri in 
participaţie 

Personal 
cheie 

Alte părţi 
afiliate Total  

 
 

  
   

 
Venituri din dobânzi 124 2.132 0 0 193 4.021 6.470 
 
Cheltuieli cu dobânzile -49.613 -193 0 0 -24 -1.175 -51.005 
Venituri din speze şi 
comisioane 1.950 37.386 0 185 4 996 40.521 
Cheltuieli cu speze şi 
comisioane 

-7.099 0 0 0 0 -14.020 -21.119  

Venituri nete din 
tranzacţionare 

-17,069 560 0 0 0 0 -16.509 

Cheltuieli operaţionale -31.838 0 0 0 0 -44.527 -76.365 

Cheltuieli salariale 0 0 0 0 -32.358 0 -32.358  
Alte venituri operaţionale 

233 7.116 0 1.182 0 1.953 10.484 
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Tranzacţii cu persoane cu funcţie cheie 
 
Persoanele care deţin functii-cheie cuprind membrii Consiliului de Supraveghere, ai Directoratului şi alte 
persoane cu funcţii cheie aşa cum sunt acestea definite de Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 
5/20.12.2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit modificat prin Regulamentul nr. 
5/17.12.2014.  
 
Tranzacţiile cu angajaţii aflaţi în funcţii de conducere sunt desfăşurate în cursul normal al activităţii, 
reprezentând: credite acordate, depozite atrase, tranzacţii de schimb valutar şi garanţii emise.  
 
Volumul tranzacţiilor cu angajaţii cheie este prezentat în tabelele de mai jos: 
 

 Grup  Banca 
Mii RON 2017 2016  2017 2016 
      
Credite şi avansuri acordate clienţilor 7.244 8.055  7.244 8.055 
Venituri din dobânzi şi comisioane 197 216  197 216 
      
Depozite 12.747 13.708  12.747 13.708 
Cheltuieli cu dobânzi -24 -42  -24 -42 
 
Creditele acordate persoanelor cu funcţii cheie ale Grupului nu au necesitat înregistrarea unei ajustări 
pentru depreciere (31 decembrie 2016: 0 RON). 
 
Compensaţiile totale acordate persoanelor cu funcţii cheie sunt prezentate în tabelul de mai jos în 
conformitate cu IAS 24.17. Cheltuielile au fost recunoscute în conformitate cu IAS 24 pe baza principiului 
contabilităţii de angajamente şi în concordanţă cu principiile standardelor care stau la baza IAS 19 şi IFRS 
2. 
 
Compensarea personalului cu funcţie cheie 
Mii RON Grup  Banca 
 2017 2016  2017 2016 
Beneficii pe termen scurt ale angajaţilor 29.053 29.347  29.053 29.347 
Alte beneficii pe termen lung 2.742 2.049  2.742 2.049 
Plată pe bază de acţiuni 563 287  563 287 
Total compensaţii 32.358 31.683  32.358 31.683 
 
 
Beneficiile pe termen scurt ale angajaţilor prezentate în tabelul de mai sus cuprind salariile şi prestaţiile în 
natură, alte beneficii şi acele părţi ale bonusurilor care devin scadente pe termen scurt. În plus, se includ şi 
eventualele modificări care pot să apara datorită diferenţelor dintre bonusul estimat şi bonusul acordat 
ulterior. 
 
Alte beneficii pe termen lung cuprind plata bonusului referitoare la partea de provizion amânată în numerar 
şi partea reţinută plătibilă în instrumente. Pentru acestea din urmă, sunt luate în considerare schimbările din 
reevaluare datorate fluctuaţiilor valutare. 
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35.  ANGAJAMENTE EXTRABILANTIERE, ACTIVE ŞI DATORII CONTINGENTE 
 
(i)  Angajamente referitoare la credite 
 
Garanţii şi acreditive 
 
Banca emite scrisori de garanţie şi acreditive pentru clienţii săi. Scrisorile de garanţie şi acreditivele 
reprezintă asigurări irevocabile asupra faptului că Grupul va efectua plata în cazul în care un client nu îşi 
poate îndeplini obligaţiile faţă de un terţ. Principalul scop al acestor acreditive este de a asigura un client de 
disponibilitatea fondurilor la cerere. 
 
Angajamente de creditare 
 
Angajamentele de creditare reprezintă partea netrasă a sumelor aprobate ca şi facilităţi de creditare. 
 
Sumele contractuale ale angajamentelor de credit, garanţiilor emise şi acreditivelor sunt prezentate în 
următorul tabel: 
 

 Grup  Banca 

Mii RON 

31 
decembrie 

2017 

31 
decembrie 

2016  

31 
decembrie 

2017 

31 
decembrie 

2016 
   
Angajamente de credit 8.747.935 7.075.803  8.707.230 7.075.803 
Garanţii emise 1.872.210 1.606.984  1.872.210 1.606.984 
Acreditive 522.177 405.260  522.177 405.260 
Total 11.142.322 9.088.047  11.101.617 9.088.047 
 
 

(ii)  Datorii contingente aferente leasingului operaţional 

 
Datoriile contingente aferente leasingului operaţional, care reprezinta platile minime viitoare cu privire la 
contractele de leasing operational, se prezintă în felul următor: 
 

 Grup  Banca 

Mii RON 

31 
decembrie  

2017 

31 
decembrie  

2016 

 31 
decembrie 

2017 

31 
decembrie 

 2016 
Sub 1 an 100.696 104.537  99.539 104.285 
1 – 5 ani 284.488 269.870  280.402 268.863 
Peste 5 ani 123.615 151.016  118.268 149.433 
Total 508.799 525.423  498.209 522.581 
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35.  ANGAJAMENTE EXTRABILANTIERE, ACTIVE ŞI DATORII CONTINGENTE (continuare) 
 

(ii)  Alte datorii contingente  
 
 
La data de 20 octombrie 2017, Banca a primit de la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor 
(numită în continuare „ANPC”) un ordin care prevede încetarea practicilor incorecte constand în presupusa 
neinformare a clienţilor cu privire la viitoarele majorări ale dobanzilor faţă de cele aplicabile la data acordării 
creditelor. Pe langă amenda în valoare de 50.000 RON, ordinul prevede aducerea contractelor la momentul 
anterior practicii, inclusiv prin emiterea unui nou grafic de rambursare, cu condiţiile contractuale de la 
momentul semnării acestora. Acest lucru este însa în contradicţie cu efectele unui ordin de încetare a 
practcilor care priveşte viitorul, nu o acţiune în anulare care ar fi avut efecte retrospective. La data de 21 
decembrie 2017, Banca a obţinut în instanţă suspendarea ordinului,  

In luna noiembrie 2017, Banca a fost notificată de către Autoritatea Naţională de Administrare Fiscală (în 
continuare denumită „ANAF”) asupra unei inspecţii fiscale avand ca obiect impozitul pe profit, perioada 
supusă inspecţiei fiind 1 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2016. Inspecţia fiscală anterioară a vizat perioada 1 
ianuarie 2005 - 31 decembrie 2009 şi a avut ca obiectiv revizuirea impozitelor şi a contribuţiilor datorate 
bugetului consolidat. La data acestor situaţii financiare inspecţia este în desfăşurare. 

In luna decembrie 2017, Banca a facut obiectul unei inspecţii de la Consiliul Concurenţei. Obiectul inspecţiei 
a vizat asociatia de leasing bancar. Pană la data acestor situaţii financiare, banca nu a primit raportul de 
inspecţie. Apreciem însă că acţiunea de inspecţie nu vizează în mod principal activitatea băncii. 

In urma analizei efectuate, cele trei situaţii prezentate mai sus nu îndeplinesc condiţiile de recunoastere a 
unor provizioane, ci doar a unor datorii contingente. Ca urmare, Banca nu a inregistrat provizioane la data 
de 31 decembrie 2017 pentru aceste situaţii. 
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36.  ANALIZA PE SCADENTE A ACTIVELOR ŞI PASIVELOR 
 
Tabelul de mai jos prezintă o analiză a activelor şi pasivelor în funcţie de momentul în care se aşteaptă să 
fie recuperate sau decontate. 
 
Grup 

 2017 
 

2016 

Mii RON 
Pana in 12 

luni 
Peste 12 

luni 
Total 

 Pana in 12 
luni 

Peste 12 
luni 

Total 

        
Numerar şi disponibilităţi la Banca 
Centrală 8.471.977 0 8.471.977  8.203.157 0 8.203.157 
Active financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 86.298 0 86.298  443.694 0 443.694 
Derivative deţinute pentru 
managementul riscului 35.237 0 35.237  1.013 0 1.013 
Credite şi avansuri acordate băncilor 89.168 0 89.168  546.165 0 546.165 

Credite şi avansuri acordate clienţilor 7.388.855 14.772.419 22.161.274  7.499.675 12.261.367 19.761.042 
Titluri de valoare 1.992.378 3.257.436 5.249.814  1.458.101 2.391.489 3.849.590 
Investiţii în filiale, entităţi asociate şi 
asocieri în participaţie 0 23.911 23.911  0 69.122 69.122 
Creanţe privind impozitul pe profit 
curent 541 0 541  12.775 0 12.775 
Imobilizări corporale 0 221.082 221.082  0 236.092 236.092 
Imobilizări necorporale 0 162.118 162.118  0 119.414 119.414 
Creanţe privind impozitul amânat 0 17.167 17.167  0 13.152 13.152 
Alte active 274.003 13.825 287.828  192.015 13.412 205.427 

Total 18.338.457 18.467.958 36.806.415  18.356.595 15.104.048 33.460.643 
        
Datorii financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 29.291 0 29.291  60.124 0 60.124 
Derivative deţinute pentru 
managementul riscului 50.844 0 50.844  4.120 0 4.120 
Depozite de la bănci 500.439 7.850 508.289  568.545 14.469 583.014 
Depozite de la clienţi 29.449.598 246.401 29.695.999  26.153.314 221.630 26.374.944 
Datorie privind impozitul pe profit 
curent 21.582 0 21.582  102 0 102 
Credite de la bănci şi alte instituţii 
financiare 410.517 521.441 931.958  651.628 485.959 1.137.587 
Obligaţiuni emise 16.613 495.888 512.501  16.482 495.757 512.239 
Datorii subordonate 122.274 726.743 849.017  119.086 835.887 954.973 
Provizioane 44.742 35.722 80.464  41.440 35.695 77.135 
Alte datorii 511.797 24.030 535.827  469.537 12.961 482.498 
        
Total 31.157.697 2.058.075 33.215.772  28.084.378 2.102.358 30.186.736 
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36.  ANALIZA PE SCADENTE A ACTIVELOR ŞI PASIVELOR (continuare) 
 
Banca 
 
 2017  2016 

Mii RON 
Până în 12 

luni 
Peste 12 

luni Total 
 Până în 12 

luni 
Peste 12 

luni Total 
        

Numerar şi disponibilităţi la Banca 
Centrală 8.471.851 0 8.471.851  8.203.153 0 8.203.153 
Active financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 86.775 0 86.775  443.758 0 443.758 
Derivative deţinute pentru 
managementul riscului 35.237 0 35.237  1.013 0 1.013 
Credite şi avansuri acordate băncilor 85.641 0 85.641  546.165 0 546.165 
Credite şi avansuri acordate 
clienţilor 7.064.297 14.358.635 21.422.932  7.499.650 12.261.367 19.761.017 
Titluri de valoare 1.958.763 3.251.731 5.210.494  1.441.634 2.370.852 3.812.486 
Investiţii în filiale, entităţi asociate şi 
asocieri în participaţie 0 105.379 105.379  0 62.655 62.655 
Creanţe privind impozitul pe profit 
curent 0 0 0  12.775 0 12.775 
Imobilizări corporale 0 219.485 219.485  0 235.679 235.679 
Imobilizări necorporale 0 159.997 159.997  0 119.236 119.236 
Creanţă privind impozitul amânat 0 17.050 17.050  0 13.042 13.042 
Alte active 256.041 13.825 269.866  196.652 12.179 208.831 
Total 17.958.605 18.126.102 36.084.707  18.344.800 15.075.010 33.419.810 
        
Datorii financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 29.603 0 29.603  60.124 0 60.124 
Derivative deţinute pentru 
managementul riscului 50.245 0 50.245  4.101 0 4.101 
Depozite de la bănci 500.439 7.850 508.289  568.545 14.469 583.014 
Depozite de la clienţi 29.490.347 246.401 29.736.748  26.160.211 221.630 26.381.841 
Datorie privind impozitul pe profit 
curent 21.544 0 21.544  0 0 0 
Credite de la bănci şi alte instituţii 
financiare 127.301 113.299 240.600  651.628 485.959 1.137.587 
Obligaţiuni emise 16.734 499.489 516.223  16.483 499.478 515.961 
Datorii subordonate 122.274 726.743 849.017  119.086 835.887 954.973 
Provizioane 42.315 35.722 78.037  41.440 35.695 77.135 
Alte datorii 507.017 24.030 531.047  468.174 12.961 481.135 
        
Total  30.907.819 1.653.534 32.561.353  28.089.792 2.106.079 30.195.871 
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37.  CAPITAL 
 
Managementul capitalului Grupului este definit prin strategia de menţinere a nivelurilor de capital care este 
aprobată şi revizuită cel puţin anual de către directoratul băncii. 
 
Obiectivul principal definit prin managementul capitalului este asigurarea unui nivel al fondurilor proprii care 
să fie adecvat nu numai în conformitate cu cerinţele de capital reglementate, cât şi cu limitele stabilite intern 
prin strategia de menţinere a nivelurilor de capital. 
 
Directoratul administrează în mod activ structura capitalului şi urmăreşte menţinerea unui nivel mai ridicat al 
capitalului decât cel reglementat, care să asigure o poziţie confortabilă pentru implementarea strategiei de 
afaceri.  
 
Faţă de anul anterior, nu s-au înregistrat modificări majore cu privire la obiectivele şi politicile referitoare la 
managementul nivelului de capital. 
 
Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind 
cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) 
nr.648/2012 impune menţinerea indicatorului de adecvare a capitalului la riscuri la un nivel minim de 4.5 % 
pentru rata fondurilor proprii de nivel 1 de bază, de 6% pentru rata fondurilor proprii de nivel 1 şi de minim 
8%. 
 
Conform raportului de supraveghere, Grupului i-a fost solicitat prin scrisoare oficială să menţină capital 
suplimentar pentru a acoperi riscurile care nu sunt acoperite sau care nu sunt considerate în mod adecvat 
în cadrul pilonului I. Grupul trebuie să menţină de asemenea amortizorul de conservare al capitalului şi 
amortizorul de capital aferent altor instituţii de importanţă sistemică (O-SII). Grupul îndeplineşte toate 
cerinţele menţionate mai sus. 
 Grup  Banca 

Mii RON 
 

2017 
 

2016 
 

2017 2016 
     
  
Fonduri proprii de nivel 1 2.868.693 2.645.108  2.807.777 2.586.669 
Fonduri proprii de nivel 2 523.761 692.046  510.458 685.237 
Total fonduri proprii 3.392.454 3.337.154  3.318.235 3.271.906 
      
Active ponderate la risc 21.823.975 20.116.661  20.849.004 19.479.667 
Rata fondurilor proprii de nivel 1 de bază 13,14% 13,15%  13,47% 13,28% 
Rata fondurilor proprii de nivel 1 13,14% 13,15%  13,47% 13,28% 
Indicator de solvabilitate 15,54% 16,59%  15,92% 16,80% 
 
Fondurile proprii sunt formate din fondurile proprii de nivel 1 şi fondurile proprii de nivel 2. Fondurile proprii 
de nivel 1 cuprind capitalul social, primele de emisiune, rezultatul reportat (excluzând profitul anului curent) 
şi deducerile conform legilatiei în vigoare. Fondurile proprii de nivel 2 includ datorii subordonate pe termen 
lung şi deducerile conform legislaţiei în vigoare. 
 
38. CONSOLIDARE PE SEGMENTE  
 
Principalele decizii luate de directorii operaţionali legate de alocarea resurselor către fiecare segment sunt 
luate pe baza poziţiei financiare şi a profitabilităţii acestora. 
 
Grupul îşi urmăreşte performanţele financiare şi administrează activitatea pe dimensiunile de segmente şi 
produse. Clientela este împărţită în acest sens între clienţi corporativi, retail, instituţii financiare şi angajaţii 
proprii. Segmentul corporativ cuprinde persoanele juridice cu cifra de afaceri ce depăşeşte 5 milioane EUR, 
segmentul retail cuprinde persoanele fizice şi persoanele juridice cu o cifră de afaceri sub 5 milioane EUR 
(IMM), în timp ce segmentul instituţiilor financiare (parte a Diviziei Trezorerie) cuprinde brokeri, bănci, 
companii de asigurare, companii de leasing, fonduri de pensii şi investiţii, precum şi companii de 
administrare a activelor. 
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38. CONSOLIDARE PE SEGMENTE (continuare) 
 
Grupul oferă o gamă largă de servicii, adaptate nevoilor în continuă schimbare ale clienţilor, dar în acelaşi 
timp acordând o atenţie sporită activităţilor bancare de bază. 
 
Segmentele de clienţi aduc mai mult de 85% din veniturile operaţionale ale Grupului, cu următoarele 
menţiuni: segmentul de clienţi coporativi aduce în principal venituri din activitatea de creditare, urmată de 
comisioane din plăti, servicii de administrare a conturilor, tranzacţii de schimb valutar şi activităţi specifice 
băncilor de investiţii. 
 
Aceleaşi surse de venit pot fi menţionate şi în ceea ce priveşte clienţii IMM, în timp ce particularităţile 
afacerilor lor sunt evidenţiate printr-o activitate tranzacţionala mai intensă, fapt ce determina ca o proporţie 
mai mare din venituri să provină din speze şi comisioane. 
 
Clienţii persoane fizice oferă surse diversificate de venit pentru Grup, generate în principal din produsele de 
credite de consum, carduri de credit, facilităţi de descoperit de cont, dar şi din credite ipotecare, produse de 
economisire, plăti, schimburi valutare şi servicii de administrare a activelor, precum şi activităţi de brokeraj 
bursier. Grupul continua să promoveze utilizarea canalelor alternative în rândul clientelei şi prin aceasta să 
furnizeze servicii de mai bună calitate cu avantaje reciproce. O altă sursă de venituri o reprezintă creditele şi 
depozitele acordate propriilor angajaţi. 
 
În afară de segmentele de clienţi, performanţa Grupului este influenţată de rezultatele Diviziei Trezorerie 
(fără partea de instituţii financiare) şi a segmentului “Altele” (fără componenta aferentă angajaţiilor proprii). 
Divizia Trezorerie asigură venituri din activităţi de tranzacţionare interbancară, venituri nete din instrumente 
financiare la valoarea justă prin contul de profit şi pierdere şi de asemenea din dobânzi. Segmentul “Altele” 
înregistrează în principal venituri din transferuri între segmente (inclusiv aferent capitalului) şi venituri 
generate din participaţii. 
 
Referitor la împărţirea pe arii geografice, Grupul îşi desfăşoară activitatea în principal în zona geografică a 
României. 
 



RAIFFEISEN BANK SA 
Note la situațiile financiare consolidate și separate 
Pentru exercițiul financiar încheiat la  
31 decembrie 2017 

119 

38. CONSOLIDARE PE SEGMENTE (continuare) 
 
Grup 

 
 

   
2017 

   Mii RON Clienţi corporativi Persoane fizice IMM Trezorerie Alţii Total 
Total active înainte de ajustările pentru deprecierea creditelor 7.986.177 12.518.169 2.237.849 11.839.557 3.296.000 37.877.752 
Ajustări pentru deprecierea creditelor -247.019 -709.262 -97.354 -27 -17.675 -1.071.337 
Total active 7.739.158 11.808.907 2.140.495 11.839.530 3.278.325 36.806.415 
Total datorii 6.911.572 16.870.211 4.857.492 3.643.690 932.807 33.215.772 
Capitaluri proprii 0 0 0 0 3.590.643 3.590.643 
Venituri nete din dobânzi 214.933 732.355 163.393 49.834 17.533 1.178.048 
Venituri nete din speze şi comisioane 128.175 272.265 174.125 11.402 350 586.317 
Venituri nete din tranzacţionare 45.519 119.018 57.171 88.591 969 311.268 
Venituri nete din investiţii financiare -409 0 0 6.128 202 5.921 
Alte venituri operaţionale -5 -1 0 -1 44.953 44.946 
Venituri operaţionale 388.213 1.123.637 394.689 155.954 64.007 2.126.500 
Cheltuieli operaţionale -111.929 -405.164  -140.178 -17.711 -52.762 -727.744 
Cheltuieli salariale -77.619 -335.991 -121.167 -13.649 -7.380 -555.806 
Cheltuieli nete cu provizioanele pentru deprecierea valorii activelor 
financiare -65.397 -163.979 -4.015 -22 -12.210 -245.623 
Fond comercial negativ 0 0 0 0 5.245 5.245 
Câştiguri din investiţii în entităţi ascociate şi asocieri în participaţie 0 -1.692 0 0 3.177 1.485 
Profit înainte de impozitare 133.268 216.811 129.329 124.572 77 604.057 
Cheltuiala cu impozitul pe profit 0 0 0 0 -95.138 -95.138 
Profit net al exerciţiului financiar 133.268 216.811 129.329 124.572 -95.061 508.919 
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38. CONSOLIDARE PE SEGMENTE (continuare) 
 
Grup 

   
2016 

   Mii RON Clienţi corporativi Persoane fizice IMM Trezorerie Alţii Total 
Total active înainte de ajustările pentru deprecierea creditelor 7.122.355 11.326.556 1.748.259 11.802.209 2.696.325 34.695.704 
Ajustări pentru deprecierea creditelor -530.030 -572.663 -124.847 -1 -7.520 -1.235.061 
Total active 6.592.325 10.753.893 1.623.412 11.802.208 2.688.805 33.460.643 
Total datorii 6.475.599 14.792.510 4.387.066 3.597.000 934.561 30.186.736 
Capitaluri proprii 0 0 0 0 3.273.907 3.273.907 
Venituri nete din dobânzi 227.205 688.285 157.322 5.396 33.896 1.112.104 
Venituri nete din speze şi comisioane 105.951 316.784 183.038 14.775 834 621.382 
Venituri nete din tranzacţionare 51.948 108.520 56.260 83.222 791 300.741 
Venituri nete din investiţii financiare 2.134 63.016 27.773 -85.352 213 7.784 
Alte venituri operaţionale 4.441 2.286 0 -2 123.683 130.408 
Venituri operaţionale 391.679 1.178.891 424.393 18.039 159.417 2.172.419 
Cheltuieli operaţionale -96.636 -352.047  -114.244 -18.928 -56.868 -638.723 
Cheltuieli salariale -80.789 -326.655 -100.608 -18.192 -6.569 -532.813 
Cheltuieli nete cu provizioanele pentru deprecierea valorii activelor 
financiare -53.892 -366.884 -45.307 -2 -3.184 -469.269 
Câştiguri din investiţii în entităţi ascociate şi asocieri în participaţie 0 708 1 0 8.853 9.562 
Profit înainte de impozitare 160.362 134.013 164.235 -19.083 101.649 541.176 
Cheltuiala cu impozitul pe profit 0 0 0 0 -91.898 -91.898 
Profit net al exerciţiului financiar 160.362 134.013 164.235 -19.083 9.751 449.278 
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38. CONSOLIDARE PE SEGMENTE (continuare) 
 
Banca 

 
 

   
2017 

   Mii RON Clienţi corporativi Persoane fizice IMM Trezorerie Alţii Total 
Total active înainte de ajustările pentru 
deprecierea creditelor 7.694.153 12.492.268 1.889.193 11.759.079 3.291.995 37.126.688 
Ajustări pentru deprecierea creditelor -233.788 -709.226 -85.047 -27 -13.893 -1.041.981 
Total active 7.460.365 11.783.042 1.804.146 11.759.052 3.278.102 36.084.707 
Total datorii 6.907.636 16.870.133 4.853.295 2.996.846 933.443 32.561.353 
Capitaluri proprii 0 0 0 0 3.523.354 3.523.354 
Venituri nete din dobânzi 206.670 730.906 149.077 50.141 15.139 1.151.933 
Venituri nete din speze şi comisioane 126.479 260.006 169.195 12.261 349 568.290 
Venituri nete din tranzacţionare 45.519 119.018 57.171 88.105 968 310.781 
Venituri nete din investiţii financiare 0 0 0 6.128 0 6.128 
Alte venituri operaţionale 0 0 0 0 48.563 48.563 
Venituri operaţionale 378.668 1.109.930 375.443 156.635 65.019 2.085.695 
Cheltuieli operaţionale -110.298 -401.892 -136.961 -17.507 -52.636 -719.294 
Cheltuieli salariale -74.589 -330.171 -112.912 -13.649 -7.043 -538.364 

Cheltuieli nete cu provizioanele pentru 
deprecierea valorii activelor financiare -59.697 -164.187 -8.161 -22 -12.210 -244.277 
Profit înainte de impozitare 134.084 213.680 117.409 125.457 -6.870 583.760 
Cheltuiala cu impozitul pe profit 0 0 0 0 -92.583 -92.583 
Profit net al exerciţiului financiar 134.084 213.680 117.409 125.457 -99.453 491.177 
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38. CONSOLIDARE PE SEGMENTE (continuare) 
 
Banca 

 

   
2016 

   Mii RON Clienţi corporativi Persoane fizice IMM Trezorerie Alţii Total 
Total active înainte de ajustările pentru deprecierea creditelor 7.122.355 11.326.553 1.748.259 11.765.149 2.692.555 34.654.871 
Ajustări pentru deprecierea creditelor -530.030 -572.663 -124.847 -1 -7.520 -1.235.061 
Total active 6.592.325 10.753.890 1.623.412 11.765.148 2.685.035 33.419.810 
Total datorii 6.475.599 14.792.510 4.387.066 3.597.000 943.696 30.195.871 
Capitaluri proprii 0 0 0 0 3.223.939 3.223.939 
Venituri nete din dobânzi 227.205 688.285 157.322 4.353 33.897 1.111.062 
Venituri nete din speze şi comisioane 105.399 305.390 181.579 14.775 834 607.977 
Venituri nete din tranzacţionare 51.948 108.520 56.260 83.114 791 300.633 
Venituri nete din investiţii financiare 2.134 63.016 27.773 -85.352 0 7.571 
Alte venituri operaţionale 4.451 2.288 0 0 141.564 148.303 
Venituri operaţionale 391.137 1.167.499 422.934 16.890 177.086 2.175.546 
Cheltuieli operaţionale -96.523 -349.722 -113.946 -18.928 -56.867 -635.986 
Cheltuieli salariale -80.579 -322.319 -100.053 -18.192 -6.569 -527.712 
Cheltuieli nete cu provizioanele pentru deprecierea valorii 
activelor financiare -53.892 -366.884 -45.307 -2 -3.184 -469.269 
Profit înainte de impozitare 160.143 128.574 163.628 -20.232 110.466 542.579 
Cheltuiala cu impozitul pe profit 0 0 0 0 -90.950 -90.950 
Profit net al exerciţiului financiar 160.143 128.574 163.628 -20.232 19.516 451.629 
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RAPORTUL DIRECTORATULUI REFERITOR LA SITUA�IILE FINANCIARE 
CONSOLIDATE  I SEPARATE 

31 DECEMBRIE 2017 

 

1. DESCRIEREA GRUPULUI 

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

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

Grupul de$ine: 

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

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

· 99,99% (2016: 50%) în cadrul Raiffeisen Leasing IFN S.A. 
· 99,99% (2016: 50%) în cadrul ICS Raiffeisen Leasing S.R.L. din Republica Moldova, o 
companie#de$inut�#în#propor$ie#de#100%#de#Raiffeisen#Leasing#IFN#S.A. 

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

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

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

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

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

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

3. MEDIUL ECONOMIC - BANCAR ÎN 2017 

Cre#terea"economic�"s-a accelerat în 2017, Produsul Intern Brut (PIB) avansând cu 7,0%. Similar 
anilor anteriori, consumul"privat"a"r�mas"determinantul"principal"al"cre#terii"PIB-ului pe partea 
de"cerere."Pe"partea"de"ofert�,"valoarea"ad�ugat�"brut�"în"industrie"#i"servicii"a"înregistrat"cre#teri"
solide" în"2017," în" timp"ce" avansul" important" al" valorii" ad�ugate"brute" în" agricultur�" a" explicat"
într-o"anumit�"m�sur�"cre terea"rapid�"a"PIB. 
 
Rata"anual�"a"infla!iei"s-a"întors"în"teritoriul"pozitiv"la"începutul"anului"2017" i"a"crescut"rapid,"
încheind"anul"la"3,3%."Principalul"determinant"al"avansului"infla!iei"în"2017"a"fost intensificarea 
presiunilor" infla!ioniste" de" baz�." De" asemenea," mai" multe"  ocuri" adverse" de" natura" ofertei"
(majorarea"pre!urilor"administrate,"cre terea"pre!ului"petrolului,"deprecierea"leului)"au"contribuit"
la"cre terea"infla!iei."" 
 
Deficitul bugetului public"(metodologie"cash)"a"fost"de"2,9%"din"PIB,"u#or"inferior"$intei"stabilite"
ini$ial" (3%"din"PIB)." În"ciuda"m�surilor"de"relaxare" fiscal�"adi$ionale"aplicate,"evitarea"saltului"
deficitului"bugetar"peste"nivelul"de"3%"din"PIB"în"2017"a"fost"posibil�"prin"reducerea"investi$iilor"
publice (-10%)," dar"  i" cu" ajutorul" dividendelor" speciale" acordate" de" companiile" de" stat"  i" prin"
reversarea"reducerii"accizei"la"carburan$i. 
 
Banca"Na$ional�"a"României"(BNR)"a"men$inut"nemodificat�"rata"dobânzii"de"referin$�"la"1,75% 
la" toate" #edin$ele" de" politic�" monetar�" din" 2017." În" cea" mai" mare" parte" a" anului," condi!iile"
monetare" au" fost" mai" stimulative" decât" ceea" ce" a" indicat" nivelul" ratei" dobânzii" de" politic�"
monetar�."Pân�"în"septembrie,"ratele"de"dobând�"din"pia!a"monetar� (ROBOR) au fost cotate în 
continuare"semnificativ"sub"nivelul"ratei"dobânzii"de"referin!�"dat�"fiind"persisten!a"excesului"de"
lichiditate"din"pia!a"monetar�."În"T4,"ratele"ROBOR"au"înregistrat"un"salt,"dep� ind"nivelul"ratei"
dobânzii" de" referin!�" din" cauza" unui" deficit" de" lichiditate" care" a" ap�rut" la" nivelul" sectorului"
bancar.  
 
Activitatea" de" creditare" a" eviden!iat" semne" mai" concludente" de" îmbun�t�!ire" în" 2017." Soldul"
creditelor"acordate"de"c�tre"b�nci"sectorului"privat"(popula!ie" i"companii)"s-a majorat cu 5,4% în 
2017,"în"timp"ce"în"2016"acesta"crescuse"cu"1,2%."De"asemenea,"pentru"prima"dat�"dup�"2009,"
toate cele trei componente majore ale sale � credite acordate companiilor (3,0%), credite 
ipotecare" (13,1%)"  i" credite" acordate" popula!iei" pentru" consum  i" alte" scopuri" (2,0%)" � au 
înregistrat" în" 2017" dinamici" pozitive" în" termeni" de" sold." Similar" anilor" anteriori,"  i" în" 2017"
avansul"creditelor"bancare"a"fost"exclusiv"sus!inut"de"cre terea"soldului"creditelor"denominate"în"
lei (15,7%) în timp ce soldul celor"denominate"în"valut�"a"înregistrat"o"contrac!ie"ampl�"(-10,3% 
în" echivalent" euro)." În" acest" context," ponderea" creditelor" denominate" în" valut�" în" total" credite"
acordate"de"c�tre"b�nci" sectorului"privat" s-a redus la 37,9% în decembrie 2017 de la 43,4% în 
decembrie 2016. 
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4. PERFORMAN�A GRUPULUI ÎN 2017 

 

a) Elemente de referin�! 

 

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

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

 

Am finan!at economia prin credite nou aprobate de 13,6 miliarde RON, cu 19% mai mult 

decât în 2016. Suntem bucuro�i pentru aceast� realizare. Demonstreaz� angajamentul nostru 
deplin de a fi un partener de încredere pentru clien�ii no�tri �i, de asemenea, pune în lumin� 
rolul nostru important în cre�terea durabil� a economiei locale. 

 

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

Promovare3 (NPS), care a crescut cu 24% în 2017. 

 

Am avut un rol activ în pia!a de capital. Raiffeisen Bank România a f�cut parte din 

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

 

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

Am continuat s� punem în practic� strategia noastr� de cre�tere �i ne-am m�rit dimensiunea 
afacerii �i în 2017. Ritmul de creditare a accelerat printr-un focus sporit pe fiecare din 
segmentele majore de clien�i. Astfel, am reu�it s� avem o cre�tere de aproape 10% în stocul 
creditelor pentru fiecare dintre ele (Persoane fizice, IMM-uri �i Corpora�ii). 
 
Bilan�ul �i pozi�ia de capital r�mân solide în timp ce profilul activelor �i al finan��rii este dominat 
de produse bancare orientate c�tre clien�i. Principalele evolu�ii în partea de activ pot fi observate 
mai jos, urmate de câteva comentarii pentru factorii determinan�i. 
 
Sumar elemente de activ 

 

Grup 
 

Banca 

          
 

      
sume in milioane RON   2017 2016 Varia�ie 

 
2017 2016 Varia�ie 

Numerar �i disponibilit��i la BNR   8.472 8.203 3% 
 

8.472 8.203 3% 
Credite �i avansuri acordate b�ncilor   89 546 -84% 

 
86  546 -84% 

Credite �i avansuri acordate clien�ilor   22.161 19.761 12% 
 

21.423 19.761 8% 
Titluri de valoare   5.250 3.850 36% 

 
5.210 3.813 37% 

Alte elemente de activ   834 1.101 -24% 
 

894 1.097 -19% 
Total active   36.806 33.461 10% 

 
36.085 33.420 8% 

 

2017 a adus o performan�� excelent� pentru produc�ia de credite a b�ncii, cu credite nou aprobate 
de 13,6 miliarde Ron, în cre�tere cu 19% comparativ cu 2016. Aproape 60% dintre acestea au 
mers c�tre antreprenori locali �i companii mari, în cre�tere cu 21% fa�� de anul anterior, printr-o 
gam� larg� de solu�ii financiare pentru investi�ii, finan�area comer�ului �i a capitalului circulant, 
finan�area unor proiecte de anvergur� �i prin colaborarea fructuoas� cu Fondul European de 
Investi�ii. 
Creditele pentru nevoi personale �i cele pentru locuin�e acordate persoanelor fizice în 2017 au 
crescut semnificativ, cu 15%, �i au ajuns la 4,7 miliarde Ron. Suntem în mod special încânta�i de 
evolu�ia produc�iei de credite ipotecare, care s-a dublat comparativ cu 2016, pe fondul cre�terii 
pie�ei imobiliare, a abord�rii noastre concentrate �i a unui mediu legislativ mai stabil. 
 
Într-un mediu economic unde consumul privat continu� s� fie principalul motor de cre�tere a 
PIB-ului, recunoa�tem importan�a unei baze s�n�toase care s� duc� la o cre�tere sustenabil� pe 
viitor. În acest context, oferirea unor finan��ri individualizate companiilor este esen�ial�. Am 
f�cut pa�ii necesari pentru a atinge o cre�tere a portofoliului de credite într-un mod echilibrat �i 
responsabil.  
Stocul de credite pentru persoane juridice a înregistrat o cre�tere de 10%, cu ritmuri de cre�tere 
similare atât pentru IMM-uri cât �i pentru Corpora�ii. Volumele noi, mai mari cu 21% pentru 
Companii �i cu 20% pentru IMM-uri, au stat la baza acestei evolu�ii remarcabile. De asemenea, 
istoria noastr� de parteneriate de succes cu Fondul European de Investi�ii a continuat în 2017 
prin lansarea a dou� noi programe, menite s� faciliteze accesul la finan�are pentru întreprinderile 
mici �i mijlocii: Cosme �i Ini�iativa IMM. Singura sc�dere în stocul de credite s-a datorat 
maturit��ii unor linii pe termen scurt, acorduri de tip REPO cu clien�i institu�ii financiare non-
bancare. 
 

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

 

  Group   

 

  Bank   

    2017   2016   
 

  2017   2016   

 amounts in RON million   
Non-
Retail 

Retail   
Non-
Retail 

Retail   

 

  
Non-
Retail 

Retail   
Non-
Retail 

Retail   

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

 

  8.760 13.705   8.314 12.682   

LCY   4.683 10.427   4.363 8.725   

 

  4.640 10.327   4.363 8.725   

FCY    4.510 3.612   3.951 3.957   

 

  4.120 3.378   3.951 3.957   

 

              

 

              

 

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

Principalele evolu�ii din zona de pasive pot fi v�zute mai jos: 
 
Sumar elemente de datorii �i capitalurii proprii   Grup 

 
Banca 

          
 

      
sume în milioane RON 

 
2017 2016 Variatie 

 
2017 2016 Variatie 

Depozite de la b�nci �i credite de la b�nci �i alte institu�ii 
financiare 

1.440 1.721 -16% 
 

749 1.721 -56% 

Depozite de la clien�i 
 

29.696 26.375 13% 
 

29.737 26.382 13% 
Obliga�iuni emise 

 
512 512 0% 

 
516 516 0% 

Datorii subordonate 
 

849 955 -11% 
 

849 955 -11% 
Alte elemente de datorii 

 
718 624 15% 

 
711 622 14% 

Capitaluri proprii 
 

3.591 3.274 10% 
 

3.523 3.224 9% 
Total datorii �i capitaluri proprii 

 
36.806 33.461 10% 

 
36.085 33.420 8% 

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

    Grup       Banca   

    2017   2016       2017   2016   

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

Non-Retail Retail   Non-Retail Retail   

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

Lei   6.089 12.597   5.533 11.246       6.105 12.597   5.540 11.246   

Valut�   2.846 8.163   2.450 7.146       2.871 8.163   2.450 7.146   
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Capitalizarea grupului r�mâne una solid�  i beneficiem în continuare de acces la resurse stabile  i 
variate de finan!are. Ne bucur�m de un grad de lichiditate crescut, iar sursele de finan!are provin 
în marea lor majoritate din depozitele clien!ilor. Raportul Credite/Depozite a înregistrat valoarea 
de 0,72, similar� cu cea din 2016.  
Avem"o"capacitate"solid�"de"generare"a"veniturilor" i"un"angajament"ferm"de"a"produce"cre tere"
organic�"sustenabil�."Baza"noastr�"de"capital"p�streaz�"ritmul"generat"de"cre terea"portofoliului"
de credite" i"reprezint�"a"doua"cea"mai"important�"component�"a"p�r!ii"de"pasiv. 
 

 
c) Componentele principale ale contului de profit �i pierdere 

    Grup 
 

Banca 

          
 

      
sume în milioane RON   2017 2016 Varia!ie 

 
2017 2016 Varia!ie 

Venituri nete din dobânzi   1,178      1,112  6% 
 

1,152      1,111  4% 
Venituri nete din speze  i comisioane   587         621  -6% 

 
568         608  -7% 

Venit net din tranzac!ionare   311         301  4% 
 

311         301  3% 
Venituri nete din alte instrumente financiare desemnate  
ca fiind evaluate la valoare just� prin profit sau pierdere 

6 8 -24%  
 

6 8 -19%  

Alte venituri opera!ionale   45           130  -66% 
 

49           148  -67% 
Cheltuieli opera!ionale  i salariale   -1,283 -1,172 10% 

 
-1,258 -1,164 8% 

Cheltuieli nete cu provizioanele pentru deprecierea valorii  
activelor financiare 

-246 -469 -48% 
 

-244 -469 -48% 

Fond comercial negativ 5 - - 
 

- - - 
Câ tiguri din participa!ii în entit�!i asociate  i  
asocieri în participa!ie 

1  10 -84%  
 

          -              -              -    

Cheltuiala cu impozitul pe profit   -95 -92 4% 
 

-93 -91 2% 
Profit net   509 449 13% 

 
491 452 9% 

 
Viziunea" i"obiectivele"b�ncii"sunt"orientate"c�tre"nevoile"clien!ilor" i"finan!area"economiei"reale."
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Veniturile recurente4 au r�mas stabile în 2017,  pe fondul unor venituri nete din dobânzi mai 
mari �i a unor presiuni existente pe partea de comisioane �i venituri din tranzac�ionare. Detalii 
sunt prezentate mai jos: 

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

Într-un mediu concuren�ial ridicat, cu presiune pe pre�, veniturile nete din comisioane aferente 
pl��ilor au crescut u�or, +1%. Pe de alt� parte, am asistat la o sc�dere a comisioanelor percepute 
pentru pachetele de cont curent, ceea ce era de a�teptat având în vedere obiectivul nostru de a 
oferi solu�ii eficiente �i rentabile pentru satisfacerea nevoilor de economisire �i tranzac�ionare ale 
clien�ilor no�tri. Combinat� cu înte�inerea ritmului digitaliz�rii, suntem convin�i c� beneficiile pe 
termen lung pentru banc� �i clien�i deopotriv� vor dep��i sc�derea pe termen scurt a veniturilor. 
În plus, sc�derea comisioanelor din asigur�ri s-a datorat unor venituri nerecurente ridicate 
înregistrate în 2016. 
 
Venitul net din tranzac�ionare a fost influen�at pozitiv de o intensificare a activit��ii schimburilor 
valutare ale clien�ilor. Principalul factor îl reprezint� cre�terea volumelor tranzac�ionate, cu 5%. 
Evolu�ii remarcabile au existat în special pentru tranzac�iile prin platforme online cu clien�i IMM 
�i Corpora�ii.  
 
Comportamentul de plat� al clien�ilor no�tri s-a îmbun�t��it �i în 2017, atât pentru clien�i 
persoane fizice cât �i pentru companii. Drept urmare, costul riscului s-a redus cu aproape 50% 
comparativ cu 2016. Dac� excludem impactul evenimentelor nerecurente în ambele perioade, 
cum ar fi legea d�rii în plat�, campania de conversie a creditelor în CHF sau modific�ri 
metodologice, putem eviden�ia o îmbun�t��ire cu 25% a provizioanelor în 2017 comparativ cu 
2016. Aceste evolu�ii pozitive sunt, de asemenea, vizibile în calitatea portofoliului de credite: 
rata creditelor neperformante a sc�zut cu 2 puncte procentuale �i se situeaz� acum la niveluri 
apropiate de 6%. Aceast� realizare a fost posibil� datorit� unei combina�ii de factori: cre�terea 
portofoliului de credite, disciplina clien�ilor no�tri precum �i implementarea coerent� a unor 
m�suri de gestionare a portofoliului de credite neperformante. 

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

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

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

d) Clien�i  i distribu�ie  

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

5. PERPECTIVE PENTRU 2018 
 
a) Economia 
 
Cre�terea economic� ar trebui s� r�mân� solid� în 2018, dar a�tept�rile noastre sunt pentru o 
decelerare c�tre un nivel mai sustenabil, de respectiv 4,2%. Consumul privat ar trebui s� fie în 
continuare principalul motor al cre�terii economice, date fiind cre�terile importante de salarii �i 
de pensii care ar trebui s� men�in� înclina�ia marginal� spre consum a indivizilor la un nivel 
ridicat. De asemenea, ne a�tept�m ca revigorarea investi�iilor s� continue în 2018. Avansul 
exporturilor de bunuri �i servicii a�teptat pe fondul îmbun�t��irii cererii globale ar trebui s� fie 
dep��it în continuare de o cre�tere mai rapid� a importurilor de bunuri �i servicii, rezultând în 
l�rgirea dezechilibrelor externe. Pe partea de ofert�, cre�terea economic� ar trebui s� fie sus�inut� 
de toate sectoarele de activitate în 2018. Pe de alt� parte, riscurile unor derapaje fiscale continu� 
s� îngrijoreze, dac� nu sunt adoptate m�suri corective. 
 
b) Sistemul bancar 
 
Activitatea de creditare a înregistrat semne mai evidente de revenire în 2017, �i ne a�tept�m ca 
avansul stocului total de credite s� accelereze în 2018. Înclina�ia spre împrumut a popula�iei �i a 
companiilor ar trebui s� creasc� �i mai mult în 2018. Îmbun�t��irea pozi�iei financiare a 
companiilor �i a indivizilor din ultimii ani sugereaz� c� ace�tia au capacitatea de a-#i majora 
îndatorarea. De asemenea, în ciuda cre�terii ratelor de dobând�, nivelul acestora nu ar trebui s� 
devin� un factor restrictiv pentru activitatea de creditare în 2018. Mai mult, în ultimii ani s-au 
înregistrat cre�teri salariale importante.  
 
Caracteristicile activit��ii de creditare se vor men�ine cel mai probabil neschimbate în anul 2018, 
adic� stocul de credite denominate în RON este ar trebui s� înregistreze cre�teri suplimentare. 
Stocul de credite acordate de b�nci gospod�riilor va avansa cel mai probabil în continuare, fiind 
sus�inut de cre�terile salariale importante. De asemenea, creditarea c�tre companii ar trebui s� se 
revigoreze anul acesta, dat fiind avansul modest al stocului de credite acordat companiilor în 
anul 2017, în ciuda cre�terii economice rapide. 
 
Perspectivele noastre 
 
Cre�terea organic� a activit��ii va r�mâne în focus în perioada urm�toare pentru toate segmentele 
de clien�i (persoane fizice, IMM-uri �i companii mari). "intim un ritm de cre�tere similar cu cel 
din 2017. Consider�m c� suntem bine pozi�iona�i s� cre�tem mai rapid decât pia�a, având în 
vedere eforturile depuse pentru eficientizarea �i simplificarea activit��ii, o abordare orientat� 
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c�tre client, o franciz� puternic� �i surse de finan�are diversificate. Partea de depozite este 
previzionat� în cre�tere, în special pentru clien�ii persoane fizice, principalii factori fiind trendul 
pozitiv în economie �i un venit disponibil în cre�tere. 

Proiectele de digitalizare vor avansa �i vor r�mâne de o importan�� capital� pentru noi. Credem 
cu t�rie c� aceasta este calea de urmat în viitor �i avem un angajament ferm s� investim în 
capacit��ile noastre tehnologice. Eforturile de optimizare a re�elei de unit��i vor continua, într-un 
mediu bancar tot mai digital �i ne vor ajuta s� facem fa�� unui mediu infla�ionist precum �i 
presiunilor salariale în cre�tere. Ne propunem, de asemenea, s� îmbun�t��im ratele de eficien��, 
prin aderarea la strategia noastr� de optimizare a costurilor. 
 
Ne propunem �i credem într-un ritm de cre�tere a veniturilor superior dinamicii costurilor, f�r� a 
devia de la abordarea de risc prudent� ce ne va ajuta la îmbun�t��irea costurilor de risc. 
Finan�area economiei �i orientarea c�tre produse eficiente din punct de vedere al consumului de 
capital vor contribui la cre�terea puterii de generare a veniturilor. În plus, previziunile actuale ale 
ratelor de dobând� conduc c�tre o cre�tere comparativ cu 2017 ceea ce, împreun� cu cre�terea 
planificat� a stocului de credite, ne vor ajuta s� ne îmbun�t��im veniturile nete din dobânzi. 
 
6. SUBSIDIARE 

MANAGEMENTUL ACTIVELOR 

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

Cre�terea activelor a fost sus�inut� de fondurile cu plasamente în instrumente cu venit fix, 
respectiv Raiffeisen Dolar Plus, cu un plus de peste 100 milioane lei, dar mai ales de fondurile de 
absolute return, Raiffeisen Benefit �i  Raiffeisen Benefit Euro care au contribuit cu un plus de 
aproximativ 60, respectiv 70 milioane lei. 
 
Într-un context de pia�� dinamic, colegii din for�a de vânz�ri au reu�it s� le prezinte în continuare 
investitorilor beneficiile fondurilor de investi�ii. RAM a fost înc� o dat� beneficiarul încrederii 
lor, împreun� reu�ind s� lans�m Raiffeisen Benefit Euro, a doua cea mai de succes lansare a unui 
fond de investi�ii a RAM. Pornind de la a�teptarile clien�ilor �i de la profilul lor de risc, 
consilierii de clientel� ai Raiffeisen Bank au oferit o gam� larg� de produse, fondurile de 
investi�ii reprezentând o atrac�ie speciala atât pentru persoanele fizice cu inten�ii de economisire-
investire, cât �i pentru întreprinderile mici �i mijlocii dornice s�-�i maximizeze randamentul 
lichidit��ilor. Oferta variat� de fonduri a permis satisfacerea op�iunilor de plasament ale clien�ilor 
nu doar în lei, dar �i în euro sau dolari. Diferen�ierea în rândul competitorilor s-a datorat pe de o 
parte modului adecvat în care au fost transmise c�tre clien�i avantajele fondurilor de investi�ii iar 
pe de alt� parte datorit� implic�rii active în consilierea acestora pentru optimizarea �i 
administrarea cât mai facil� a impozitului pe câ�tig. 
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ACTIVITATEA DE LEASING FINANCIAR 

Raiffeisen Leasing IFN S.A. reprezint� Grupul Raiffeisen pe pia�a de leasing din România din 
anul 2002.Compania are un capital social de 14,9 milioane Ron, oferind servicii de finan�are prin 
leasing financiar pentru companii, respectiv IMM-uri �i corporatii �i într-o m�sur� redus� pentru 
persoane fizice. La 31.12.2017, Raiffeisen Leasing IFN S.A. de�inea active  totale în valoare de 
peste 200 milioane Euro �i un numar de aproximativ 3.900 clien�i activi. 
 
Raiffeisen Leasing IFN S.A. �i-a consolidat volumele de business realizate în ultimii ani, 
confirmând în anul 2017 liniile strategice stabilite, înregistrând o structur� echilibrat� a 
portofoliului în termeni de segmente de clien�i �i active fianan�ate �i o reducere semnificativ� a 
creditelor neperformante. În anul 2017 Raiffeisen Leasing a urmarit cu prioritate realizarea unui 
model de business sustenabil, cu aten�ie acordat� utiliz�rii responsabile a capitalului.  
 
Anul 2017 a consemnat, de asemenea, o cre�tere a finan��rilor în pia�a de leasing, datorat� în 
special cre�terii finan��rilor de autoturisme �i vehicule comerciale u�oare.    
 

ACTIVITATEA DE ECONOMISIRE-CREDITARE 

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

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

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

7. ACTIVITATEA DE CERCETARE �I DEZVOLTARE 

Raiffeisen Bank fiind o banc� universal�, nu este în mod normal implicat� în activit�"i de 
cercetare �i dezvoltare în sensul strict al termenului, îns� desf��ur�m în mod curent activit�"i în 
vederea introducerii de elemente inovatoare �i tehnologie prin care procesele b�ncii �i experien"a 
clientului s� fie îmbun�t�"ite. 
 
Programele desf��urate în 2017 au vizat în principal domenii considerate importante pentru 
dezvoltarea eficient� �i digitalizarea b�ncii. Acord�m o aten"ie deosebit� celor mai noi 
platforme/framework-uri de Internet Banking �i Mobile banking, test�m permanent noile 
tehnologii ap�rute în pia"� care au poten"ial de a îmbun�t�"i procesele b�ncii �i calitatea 
serviciilor oferite clien"ilor. 
 
Îmbun�t�"irea permanent� a canalelor de internet �i mobile banking este unul dintre elementele 
cheie ale strategiei de Grup Digital, iar aceste noi solu�ii digitale reprezint� nucleul acestei 
strategii, alaturi de Merlin (platform API-uri) �i XS2A/ open banking. 
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8.  CONTROLUL INTERN �I SISTEMUL DE GESTIONARE A RISCURILOR ÎN 
RELA�IE CU PROCESUL DE RAPORTARE FINANCIAR� 

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

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

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

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

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

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

Cadrul de control intern  

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

Banc�; 
- descrierea proceselor de întocmire, control de calitate, aprobare, publicare, implementare 

#i monitorizare a directivelor #i procedurilor; 
- reglement�ri privind revizuirea #i abrogarea directivelor #i procedurilor. 

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

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

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

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

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

Evaluarea riscurilor 

 
Riscurile semnificative legate de procesul de raportare finaciar� al Grupului sunt evaluate "i 
monitorizate de c�tre Directorat. Complexitatea standardelor de raportare contabil� poate cre"te 
riscul de erori, la fel ca "i utilizarea unor standarde inconsistente de evaluare. De asemenea un 
mediu de afaceri dificil poate cre"te semnificativ riscul de erori în raportarea financiar�, dar "i 
estim�rile care afecteaz� valoarea activelor, mai ales a celor care sunt afectate de riscul de credit.  
 
M�suri de control 
 
M�surile de control constituie o parte a proceselor din activitatea zilnic� a Grupului "i sunt 
folosite pentru a preveni, detecta "i pentru a corecta orice erori poten#iale sau neconcordan#e în 
raportarea financiar�. M�surile de control variaz� de la revizuirea rezultatelor intermediare de 
c�tre management, pân� la reconcilierea specific� a conturilor, prin monitorizarea în mod 
continuu a proceselor contabile. 

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

Consolidarea situa iilor financiare 
 
Întocmirea situa#iilor financiare separate este efectuat� de c�tre fiecare subsidiar�. Persoanele 
responsabile de raportarea financiar� din cadrul subsidiarelor sunt obligate s� furnizeze infoma#ii 
complete "i corecte. Raiffeisen Bank a consolidat situa#iile financiare ale subsidiarelor sale în 
conformitate cu IFRS 10 �Situa#ii financiare consolidate�. 
 
Informa ii !i"comunicare 
 
Înainte de publicare, situatiile financiare consolidate "i separate sunt prezentate Directoratului 
pentru aprobarea final�. 

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

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

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

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

Administrarea Riscului   

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

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

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

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

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

În decursul anului 2017 Banca a întreprins demersurile necesare pentru asigurarea implement�rii!
corespunzatoare, începand cu anul 2018, a prevederilor IFRS 9. 
 
În contextul actual al unui cadru regulatoriu!complex,!Banca!continu� s�!depun�!eforturi!pentru!
adaptarea!arhitecturii!IT,!precum!"i!a!politicilor!"i!procedurilor!de!risc!la!noile!cerin e!legislative!
"i!la!evolu iile!pie ei,!eforturi!ce!vor!fi!intensificate!"i!în!urm�torii ani.  
 
Riscul de credit 

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

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

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

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

 

Riscul de pia�� 

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

Riscul de lichiditate 

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

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

- pentru condi$ii normale de activitate, pe baza unui set de limite pentru profilul de lichiditate 
pe termen lung. Limitele au rolul de a preveni acumularea în timp a unui risc de lichiditate 
semnificativ din activitatea curent� a b�ncii. 
- pentru condi$ii de stres, prin#fixarea#unui#nivel#minim#pentru#activele#lichide#men$inute#sub#
form�# de# rezerv�.# Astfel,# este# asigurat�# capacitatea# b�ncii# de# a# absorbi# "ocuri# de# lichiditate#
pentru#o#perioad�#de#timp#acceptabil� f�r� s� fie nevoit� s�-"i modifice fundamental strategia de 
afaceri.  
 
Func$ia de administrare a lichidit�$ii asigur� capacitatea b�ncii de a r�spunde la nevoile clien$ilor#
"i de a îndeplini obliga$iile de plat�. Pentru atingerea acestui obiectiv administrarea lichidit�$ii 
este realizat�#într-un mod conservator,#cu#obiectivul#de#a#men$ine un nivel adecvat de finan$are 
pe termen lung, având o baz� stabil� de depozite în# sus$inerea programelor de creditare ale 
b�ncii.# De# asemenea,# pe# termen# scurt,# men$ine# un# nivel# optim# de# lichiditate# ceea# ce# permite#
onorarea#prompt�#a#solicit�rilor#de#plat�#primite de#la#clien$i. 

Pentru condi$ii de stres la nivelul b�ncii exist� o rezerva suficient� de active lichide care poate fi 
utilizat� pentru a compensa accesul limitat la finan$are precum "i ie"irile de lichiditate. 



   

15 
 

Administrarea lichidit��ii este realizat� în conformitate cu toate cerin�ele de reglementare definite 
atât la nivel european cât �i local. 

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

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

Riscul opera�ional  

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

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

Riscul reputa�ional  

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

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

Instrumentele de monitorizare a riscului reputa�ional sunt: 

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

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

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

Riscul de conformitate 

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

10.  Guvernan�a corporativ� 
 

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

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

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

Declara�ia!nefinanciar !a!Raiffeisen!Bank!S.A.!pentru anul 2017 este!prezentat !în!Anex . 
 
Adunarea!General !a!Ac�ionarilor 

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

  



   

17 
 

 

A. Adunarea General� Ordinara a Ac�ionarilor: 

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

Structuri de administrare 

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

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

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

În cursul anului 2017, au avut loc urmatoarele evenimente: 

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

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

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

- 1 �edin!# a Comitetului de Remunerare, deciziile Comitetului fiind luate cu unanimitatea de 

voturi a membrilor prezen!i; de asemenea, au fost luate 8 decizii prin ordine de lucru. 

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

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

de lucru. 

- 46 �edin!e ale Directoratului, deciziile Directoratului fiind luate cu unanimitatea de voturi a 

membrilor prezen!i. De asemenea, a fost luat un num#r de 5 decizii prin ordine de lucru. 
 

Elemente de diversitate privind structurile de administrare 

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

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

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

Întrucât atât îndrumarul EBA cât �i Regulamentul BNR nr. 5/ 2013 cuprind men!iuni cu privire 
la importan!a diversit#!ii la nivelul conducerii superioare, în plus fa!# de setul standard de criterii 

de compatibilitate reglementat prin politica privind calificarea �i experien!a, suntem con�tien!i c# 
diferen!ele de gen, culturale, de educa!ie �i experien!# ale membrilor conducerii superioare nu 
pot decât s# adauge mai mult# valoare organiza!iei noastre. 
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Având în vedere structura actual� a organului de conducere, facem precizarea c� principiul 
diversit��ii din punct de vedere al genului a fost pus în aplicare prin numirea doamnei Anca Ioan 
"i a doamnei Ana Maria Mihaescu în cadrul Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A. 
ca membri independen�i. 

Acest Raport a fost analizat "i aprobat de Directoratul Raiffeisen Bank S.A. în "edin#a din 30 
martie 2018. 
 
 
 

Steven van Groningen 
Pre"edinte al Directoratului 

Raiffeisen Bank S.A. 
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Anexa 
Declara�ie nefinanciar� Raiffeisen Bank S.A. 

DESCRIEREA ACTIVIT��II  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. GUVERNAN�� CORPORATIV�

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

• Codul de guvernan�� corporativ�

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

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

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

Angaja�i 
informa�i 

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

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

Membrii echipei de 
conducere 

100% 0 7 

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

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

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

2. FINAN�ARE RESPONSABIL�

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

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

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

SESIZ�RI, 
AVERTISMENTE �I 
AMENZI PRIMITE/ 
AUTORITATE 

Anul 

Num�rul 
total al 

sesiz�rilor 
primite 

Avertismente Amenzi 
Valoarea 
amenzilor 
(în RON) 

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

2015 1.004 21 51 211.998 
2016 693 22 32 177.500 

2017 626 25 22 227.000 

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

2015 8 5 2 7.000 

2016 38 9 4 11.998 

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

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

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

etichetarea produselor �i serviciilor 

INDICATOR
(toate sumele sunt exprimate în RON) 

2017 2016 2015

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

227.000 177.000 211.998 

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

6.000 11.998 7.000

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

29.682 23.870 56.412 

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

22 de amenzi 32 de 
amenzi 

51 de 
amenzi 

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

2 amenzi 4 amenzi 2 amenzi

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

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

înconjur�tor sau cu privire la sponsorizare 

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

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

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

 76.828 68.169 59.915 

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

98% 98% 98%

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

3,3 3,2 3,1

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

• Securitate digital�  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• oferta pentru restructurarea creditelor 

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

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

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

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

*VVA = Vânzare voluntar� a activelor 

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

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

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

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

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

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

Nr. Denumire 
sondaj 

Segment 
clien�i 

Indicator Rezultatele 
2016 

Rezultatele 2017 

1 Apel de a 
doua zi

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

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

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

2 Apel de a
doua zi

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

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

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

3 Apelul din 
a 
doua 
s�pt�mân�

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

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

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

4 Apelul din 
a 
doua 
s�pt�mân�

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

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

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

5 Net 
promoter 
Score*

PF Inten]ia de a 
recomanda 
Banca

34 42

6 Net 
promoter 
Score*

IMM-uri Inten]ia de a 
recomanda 
Banca

Întreprinderi 
mici: 
41 
Întreprinderi 
mijlocii: 42

Întreprinderi mici:
39 
Întreprinderi 
mijlocii: 34 

7 Net 
promoter 
Score*

Corpora]ii Inten]ia de a 
recomanda 
Banca

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

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

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

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

sustenabile pe termen lung  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2015 2016 2017 

Risc 
mediu 

Risc 
ridicat 

Risc 
mediu 

Risc 
ridicat 

Risc 
mediu 

Risc 
ridicat 

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

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

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

An 

FURNIZORI �I  
PRESTATORI DE 

SERVICII LOCALI 
(RON) 

AL�I FURNIZORI 
�I PRESTATORI DE 

SERVICII (RON) 
TOTAL RON 

2016 586.085.034 156.852.046 742.937.080
2017 583.309.242 162.867.145 746.176.387

Anul
FURNIZORI �I 

PRESTATORI DE 
SERVICII LOCALI

AL�I 
FURNIZORI 

�I 
PRESTATORI
DE SERVICII

Total Furnizori noi 

2016 926 180 1.114 107
2017 1.177 118 1.295 314

3. LOCUL DE MUNC�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2017 
Sedii centrale Re�ea/ Agen�ii 

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

Num�r de angaja�i în sedii centrale: 

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

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

• Fluctua�ia de personal 

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

Angaja�i noi 
Angaja�i care au plecat 

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

• Mediul de lucru 

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

Egalitatea de �anse 

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

Diversitatea de gen 

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

Categorie 

2017 

B�rba�i Femei 

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

8 145 25 178 23 316 74 413

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

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

Combaterea discrimin�rii 

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

Persoane cu dizabilit��i: 

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

2016 2017 
B�rb
a�i 

Femei 
B�rba
�i 

Femei 

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

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

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

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

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

(%) 

2016 - 
medie salarii 

angaja�i 
comparat�
cu salariul 
minim (%) 

2017 - 
medie 
salarii 

angaja�i 
comparat�
cu salariul 
mediu (%) 

2017 - medie 
salarii 

angaja�i 
comparat� cu 
salariul minim 

(%) 

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

173% 372% 177% 326% 

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

93% 199% 96% 177% 

Valoarea 
pachetului de 
beneficii ca % 

din salariu  

2016 2017 

Speciali�ti Management
Top 

Management
Speciali�ti Management

Top 
Management 

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

Beneficii 

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

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

Concediul pentru cre�tere copil  
2016 2017 

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

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

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

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

• Dezvoltarea angaja�ilor  

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



� � �
�
�
�
�
�������������������������������������������������������������������������

���
�

Num�rul mediu de ore de formare profesional�/angajat în func�ie de gen �i nivelul profesional  

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

2016 2017 

B�rba�i Femei B�rba�i Femei 

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

76 73 33 30 

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

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

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

Managementul performan�ei  

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

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

gestionare a talentelor �i oferirea de consiliere în carier�

Evaluarea performan�ei �i 
planul de dezvoltare a carierei 

B�rba�i Femei 
Num�r % Num�r % 

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

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

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

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

Miercurea Ciuc, 
Bra�ov 

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

accident minor

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

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

Bun�starea angaja�ilor 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tipuri de 
parteneri 
comunitari  

ONG-
uri 

Institu�ii de 
înv���mânt 

Institu�ii 
medicale 

Institu�ii non-
profit 

Autorit��i 
locale 

Institu�ii 
publice 

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

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

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

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

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

Banca recunoa�te c� este nevoie de o abordare consecvent�, motiv pentru se implic� continuu în ac�iuni de 
îmbun�t��ire a nivelului de con�tientizare, de monitorizare a oric�rui impact negativ al opera�iunilor sale �i de 
protec�ie împotriva riscurilor neprev�zute. Banca se asigur� c� resursele folosite pentru a crea produse �i servicii 
sunt bine planificate, reciclate unde este posibil, �i optimizate. Prin programele dezvoltate, aceasta contribuie, 
al�turi de clien�ii s�i, la adoptarea unor obiceiuri bancare responsabile. În 2017, num�rul de produse oferite de 
Banc� prin intermediul canalelor digitale, a crescut. 
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Una dintre direc�iile strategice ale B�ncii în zona de CSR este ecologia urban�, contribuind astfel la reconstruirea 
ora�elor pe principiile dezvolt�rii durabile. În 2017, Banca a continuat s� promoveze necesitatea protec�iei 
mediului înconjur�tor �i a reducerii consumului de energie, prin sus�inerea programelor anuale de bike-sharing, 
dezvoltate în parteneriat cu Asocia�ia Green Revolution. Proiectele dezvoltate promoveaz� principiile protec�iei 
mediului înconjur�tor �i ale unui stil de via�� s�n�tos, sus�in reducerea nivelului de poluare cauzat� de activit��ile 
umane �i educ� participan�ii cu privire la diversele efecte negative ale acesteia. Banca sus�ine, înc� din 2010, 
programele care vizeaz� încurajarea utiliz�rii bicicletelor, ca mijloc alternativ de transport. Proiectele de ciclism 
urban promoveaz� un stil de via�� s�n�tos, sus�inând transportul alternativ �i încurajând utilizarea metodelor de 
transport cu zero impact asupra mediului înconjur�tor. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N/A 297.930 6.477.317 

• Energie

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

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

• Transport

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

Consum de combustibil Volum 2017

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

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

9.486.829

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

2015 2016 2017 

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

978.057 km 
(approx. 78.000 l) 

927.696 km 
(approx. 74.000 l)

1.030.224 km                          
(approx 82.000 l) 

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

499.074 km
(approx. 40.000 l) 

537.727 km
(approx. 43.000 l)

723.888 km                
(approx. 58.000 l) 

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

160 t 160 t 160 t 

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

Nu au fost 
colectate date  

7.876.039 7.732.717 

• Consumul de ap�  

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

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

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

AL RAIFFEISEN BANK S.A. 

CAPITOLUL I 

DENUMIRE, FORMA JURIDIC�, EMBLEMA, SEDIU, DURATA 

Art. 1 – Denumire 

1.1.   Denumirea b�ncii reglementat� prin prezentul Act Constitutiv va fi “RAIFFEISEN 
BANK” S.A. (denumit� în continuare “Banca”). 

Art. 2 – Forma juridic� a B�ncii 

2.1 Banca este persoan� juridic� român�, organizat� în forma juridic� a unei societ��i pe  
ac�iuni. Aceasta i�i desf��oar� activitatea în conformitate cu legile române �i cu prezentul  
Act Constitutiv. 

2.2 Adunarea General� a Ac�ionarilor va decide asupra statutului viitor de societate 
deschis� al B�ncii, în conformitate cu legisla�ia aplicabil�. Cu exceptia cazului in care legea 
prevede in mod expres contrariul, Directoratul (astfel cum este definit mai jos) va decide în 
legatur� cu listarea/delistarea ac�iunilor B�ncii la/de la Bursa de Valori Bucure�ti sau de pe 
orice alt� pia�� de capital organizat�, na�ional� sau interna�ional�. 

Art. 3 – Emblema B�ncii 

3.1.    Emblema B�ncii se va compune din sigla Raiffeisen �i denumirea B�ncii format� din 
cuvintele “Raiffeisen” �i “BANK”. 
Sigla Raiffeisen este pozi�ionat� în partea stâng� �i este format� din capetele încruci�ate a doi c�lu�i 
stiliza�i, încadra�i într-un chenar sub forma unui p�trat cu latura de 30 mm. C�lu�ii �i chenarul sunt 
de culoare neagr� 100 %, iar fondul p�tratului este de culoare galben� nuan�a Pantone Yellow C. 
Cei doi c�lu�i sunt simbolul siguran�ei �i securit��ii sub un acoperi� p�zit.  
Denumirea este pozi�ionat� în partea dreapt� pe aceea�i latur� cu sigla, la o distan�� de 1/6 de 
aceasta, având aceea�i l��ime. Denumirea const� din: 

- rândul de sus cuprinde cuvântul “Raiffeisen” care este scris cu caractere mici, cu 
excep�ia primei litere care este scris� cu majuscul�. Partea superioar� a literelor “f” �i 
punctele literelor “i” vor fi situate pe linia superioar� invizibil� a emblemei; 

- rândul de jos va cuprinde cuvântul “BANK” care este scris cu caractere majuscule 
cursive. Limita superioar� a literei “R” �i limita inferioar� a literei “B” sunt la acela�i 
nivel cu chenarul siglei. 

Denumirea este scris� cu culoarea neagr� 100% pe fond alb, obligatoriu cu fonturi Futura în 
una din urm�toarele variante: Futura Regular, Futura Regular Oblique, Futura Heavy Oblique, 
Futura Bold, Futura Bold Oblique. 
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3.2.   Emblema B�ncii este prezentat� în forma grafic� în Anexa 4 a prezentului Act Constitutiv. 

Art. 4 – Sediul B�ncii 

4.1 Sediul B�ncii se afl� în Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca Nr. 246C, Cladirea Sky 
Tower, etajele 2, 3, 4, 5, 6 si 7. Sediul B�ncii poate fi schimbat în orice alt loc din România, 
în conformitate cu hot�rârea Directoratului catre care a fost delegata o astfel de competen�� în 
conformitate cu dispozi�iile art. 114 din Legea nr. 31/1990, republicat� si ulterior modificata 
si completata (denumita in continuare “Legea 31”). 

4.2    Banca i�i desf��oar� activitatea prin unitati teritoriale (sedii secundare) deschise în �ar� �i 
în str�in�tate. Banca poate înfiin�a/desfiinta/modifica/reorganiza astfel de unitati teritoriale 
(sedii secundare) in baza hot�rârii Directoratului (care va fi de asemenea competent sa decida 
cu privire la tipul acestor unitati teritoriale). 

Art. 5 – Durata B�ncii 

5.1 Durata B�ncii va fi nelimitat�, începând de la data înmatricularii la Registrul Comer�ului. 

CAPITOLUL II 
OBIECTUL DE ACTIVITATE AL B�NCII 

Art. 6 – Obiectul de activitate al B�ncii 

6.1.   Scopul Bancii este acela de a se angaja în orice fel de activitati din domeniul 
tranzactiilor financiar- bancare si în orice fel de activitati legate de aceasta, potrivit legislatiei 
române în vigoare, în limitele autorizatiei de functionare acordata Bancii de Banca Nationala 
a Romaniei. 

I. Principalul domeniu de activitate al Bancii il constituie activitatea de intermediere 
monetara (CAEN 641). 

II. Obiectul principal de activitate il reprezinta alte activitati de intermedieri monetare 
(CAEN 6419). 

III. Obiectul de activitate al Bancii include, de asemenea, urmatoarele activitati: 

A) ACTIVITATI CARE SE CIRCUMSCRIU DOMENIULUI FINANCIAR: 

a) atragere de depozite si de alte fonduri rambursabile (CAEN 6419) 
b) acordare de credite incluzand printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring 
cu sau fara regres, finantarea tranzactiilor comerciale, inclusiv forfetare (CAEN 6419)  
c) operatiuni de plati (CAEN 6419) 
d) emitere si administrare de mijloace de plata, cum ar fi: carti de credit, cecuri de calatorie si 
alte asemenea, inclusiv emitere de moneda electronica (CAEN 6612) 
e) emitere de garantii si asumare de angajamente (CAEN 6419) 
f) tranzactionare in cont propriu sau in contul clientilor, in conditiile legii, cu: 
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- instrumente ale pietei monetare, cum sunt: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de 
depozit; (CAEN 6419) 
- valuta (CAEN 6419) 
- contracte futures si options financiare  (CAEN 6419; 6499) 
- instrumente avand la baza cursul de schimb si rata dobanzii; (CAEN 6419) 

- valori mobiliare si alte instrumente financiare transferabile;  (CAEN 6419) 
g) participarea la emisiunea de valori mobiliare si alte instrumente financiare, prin subscrierea 
si plasamentul acestora ori prin plasament si prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni; 
(CAEN 6612) 
h) servicii de consultanta cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri si alte aspecte 
legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni si achizitii si prestarea altor servicii de 
consultanta (CAEN 6619; 7022) 
i) administrare de portofolii si consultanta legata de aceasta;  (CAEN 6612) 
j) custodie si administrare de instrumente financiare  (CAEN 6419) 
k) intermediere pe piata interbancara;  (CAEN 6419) 
l) prestare de servicii privind furnizarea de date si referinte in domeniul creditarii; (CAEN 
6419) 
m) inchiriere de casete de siguranta; (CAEN 6419) 
n) operatiuni cu metale si pietre pretioase si obiecte confectionate din acestea; (CAEN 6419) 
o) dobandirea de participatii la capitalul altor entitati (CAEN 6419) 
p) operatiuni de administrare a patrimoniului constand din bunuri mobile si/sau imobile aflate 
in proprietatea bancii, dar neafectate desfasurarii activitatilor financiare, constand in: 
1. inchirierea de bunuri mobile si imobile catre terte parti, in conditiile legii (CAEN 6820) 
q) orice alte activitati sau servicii, in masura in care acestea se circumscriu domeniului 
financiar, cu respectarea prevederilor legale speciale care reglementeaza respectivele 
activitati, dupa cum urmeaza: 
1. depozitarea activelor fondurilor de investitii si societatilor de investitii (CAEN 6419); 
2. actionarea ca operator al Arhivei  Electronice de Garantii Reale Mobiliare (CAEN 6419); 
3. servicii de procesare de date, administrare de baze de date ori alte asemenea servicii pentru 
terti (CAEN 6311; 6312); 
4. distribuirea de titluri de participare la fonduri de investitii si actiuni ale societatilor de 
investitii; (CAEN 6419); 
5. activitati de depozitare a activelor financiare ale fondurilor de pensii administrate privat 
(CAEN 6419); 
6. activitati de depozitare a activelor financiare ale fondurilor de pensii facultative  (CAEN 
6419); 
7. agent de marketing al prospectului schemei de pensii facultative (CAEN  6629); 
8. servicii de administrare a activelor pentru institutii financiare (incluzand, dar fara a se 
limita la custodie documente, colectare creante, monitorizare, raportare asupra portofoliului 
administrat), rezultand din operatiuni de vanzare/cesiune/securitizare active (CAEN 6611; 
6612; 6630; 6619); 
9. marketing al fondului de pensii administrat privat  (CAEN 6629); 
10. operatiuni de consemnare la dispozitia instantei de executare sau a executorului 
judecatoresc (CAEN 6419); 
11. intermediere in vederea reincarcarii cartelelor telefonice (pre-platite) (CAEN 6619). 

B) OPERATIUNI NEFINANCIARE IN MANDAT SAU DE COMISION, in special pe 
contul altor entitati din cadrul grupului Raiffeisen, respectiv: 
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a) negocierea si incheierea de contracte de asigurare si reasigurare pentru societati de 
asigurari si/sau reasigurari, precum si prestarea altor servicii in legatura cu incheierea si 
executarea unor astfel de contracte  (CAEN 6629; 6622) 
b) acordarea si administrarea de credite ipotecare in numele si pe conturile societatilor de 
credit ipotecar, Agentiei Nationale de Locuinte, alte institutii de credit autorizate in conditiile 
legii (CAEN 6499; 6492) 
c) promovarea, distribuirea, negocierea si incheierea de contracte pentru societatile de 
economisire si creditare in sistem colectiv pentru domeniul locativ, precum si prestarea altor 
servicii conexe in legatura cu incheierea si executarea unor astfel de contracte (CAEN 6419)  
d) servicii de intermediere telefonica/call center incluzand dar fara a se limita la furnizarea de 
date, informatii si referinte cu privire la servicii si/sau produse specifice domeniului financiar-
bancar si/sau din domeniile conexe domeniului financiar – bancar (CAEN 8220)

�

�
CAPITOLUL III 

CAPITALUL SOCIAL. AC�IUNILE 

Art. 7 – Capitalul social 

7.1    Capitalul Social al B�ncii este în valoare total� de 1.200.000.000,00 lei, împ�r�it în 
12.000 de ac�iuni nominative cu o valoare nominal� de 100.000 lei fiecare, subscrise de 
ac�ionari astfel cum este prev�zut în Anexa 1 la prezentul Act Constitutiv. 

7.2 Capitalul social ini�ial a fost subscris �i integral v�rsat de c�tre ac�ionarii B�ncii 
(”Ac�ionarii”). 

Art. 8 – Ac�iunile. Drepturi �i obliga�ii decurgând din Ac�iuni 

8.1       Ac�iunile B�ncii sunt ac�iuni nominative �i sunt emise în form� dematerializat�. 

8.2       Ac�iunile B�ncii sunt indivizibile, Banca recunoscând un singur titular pentru fiecare 
ac�iune. 

8.3 Eviden�a ac�iunilor �i a de�in�torilor acestora va fi �inut� la Banc� sau la un registru 
independent privat al ac�ionarilor. Directoratul B�ncii este îndrept��it s� decid� asupra acestui 
fapt, inclusiv s� nominalizeze registrul independent privat, dupa caz. 

8.4 Proprietatea asupra ac�iunilor implic� deplina adeziune fa�� de prezentul Act         
Constitutiv. 

            Art. 9 – Transferul ac�iunilor 

9.1.   Ac�iunile B�ncii se vor transfera între ac�ionarii B�ncii sau c�tre alte persoane fizice, 
juridice sau f�r� personalitate juridic� prin declara�ie/contract semnat�/semnat de cedent �i de 
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cesionar sau de mandatarii lor (care pot fi inclusiv angaja�i ai B�ncii) cu respectarea cerin�elor 
de la art. 9.2.-9.10. de mai jos. 

9.2.   Orice ac�ionar al B�ncii care inten�ioneaz� s� transfere integral sau par�ial ac�iunile 
emise de Banc� aflate în proprietatea sa ("Ac�ionar Cedent") este obligat ca mai întâi s� le 
ofere spre achizi�ie celorlal�i ac�ionari ai B�ncii �i numai în m�sura în care ace�tia nu le 
achizi�ioneaz� în condi�iile de pre� solicitate de Ac�ionarul Cedent acesta din urm� este liber 
s� le transfere c�tre persoane care nu au calitatea de ac�ionari ai B�ncii (ter�i). 

9.3.   Ac�ionarul Cedent va transmite c�tre Banc� o notificare privind inten�ia sa de înstr�inare 
a ac�iunilor de�inute, notificare care va include cel pu�in urm�toarele informa�ii 
("Notificarea"): 

a. numele/denumirea �i datele de identificare complete ale Ac�ionarului Cedent; 

b. num�rul de ac�iuni pe care Ac�ionarul Cedent inten�ioneaz� s� le înstr�ineze; 

c. pre�ul la care Ac�ionarul Cedent inten�ioneaz� s� înstr�ineze ac�iunile; 

d. datele de contact ale Ac�ionarului Cedent, respectiv num�r de telefon �i/sau num�r 
de fax si/sau adresa de email. 

9.4.    Ac�ionarii care beneficiaz� de dreptul de preferin�� men�ionat la art. 9.2. de mai sus sunt 
persoanele înregistrate în registrul ac�ionarilor B�ncii la data la care Banca recep�ioneaz�
Notificarea de la Ac�ionarul Cedent. 

9.5.  În cazul în care, dup� recep�ionarea Notific�rii, Banca constat� existen�a unor 
discrepan�e între informa�iile incluse în Notificare �i informa�iile înregistrate în registrul 
ac�ionarilor va informa Ac�ionarul Cedent despre discrepan�ele în cauz� urmând ca acesta s�
refac� notificarea în mod corespunz�tor �i, dac� este cazul, s� întreprind� demersurile 
necesare pentru modificarea/completarea datelor de identificare înscrise în registrul 
ac�ionarilor. 

9.6.  În termen de maximum 5 (cinci) zile lucr�toare de la recep�ionarea Notific�rii 
concordante cu datele înscrise în registrul ac�ionarilor din data recep�ion�rii Notific�rii �i 
având con�inutul men�ionat la art. 9.3 de mai sus, Banca va disponibiliza pe pagina de internet 
proprie informa�iile referitoare la inten�ia de vânzare a unui num�r de ac�iuni, indicând 
exclusiv num�rul de ac�iuni oferite la vânzare, precum �i pre�ul solicitat de Ac�ionarul Cedent 
pentru fiecare ac�iune. Totodat�, Banca va indica data receptionarii Notificarii, precum si data 
calendaristic� la care o persoan� trebuie s� fie înregistrat� în registrul ac�ionarilor B�ncii 
pentru a beneficia de dreptul de preferin�� la achizi�ia ac�iunilor care fac obiectul Notific�rii. 

9.7.  Persoanele înregistrate ca ac�ionari ai B�ncii la data recep�ion�rii de c�tre Banc� a 
Notific�rii au la dispozi�ie un termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice pentru a-�i exprima 
inten�ia de a achizi�iona num�rul de ac�iuni care face obiectul Notific�rii la pre�ul indicat de 
Ac�ionarul Cedent. Exprimarea inten�iei de a achizi�iona num�rul de ac�iuni care face obiectul 
Notific�rii se realizeaz� prin transmiterea c�tre Banc� a unei notific�ri privind inten�ia de 
achizi�ie, notificare care va con�ine cel pu�in urm�toarele informa�ii ("Notificarea de 

Achizi�ie"):  

a. numele/denumirea �i datele de identificare complete ale ac�ionarului respectiv; 

b. confirmarea inten�iei de a achizi�iona num�rul de ac�iuni pe care Ac�ionarul 
Cedent inten�ioneaz� s� îl înstr�ineze la pre�ul indicat de acesta din urm�; 

c. datele de contact ale ac�ionarului, respectiv num�r de telefon �i/sau num�r de fax 
si/sau adresa de email; 
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d. acordul expres al ac�ionarului privind transferarea de c�tre Banc� a tuturor datelor 
de identificare/contact incluse în Notificarea de Achizi�ie c�tre Ac�ionarul Cedent. 

9.8.   În cazul în care mai mul�i ac�ionari îndrept��i�i transmit B�ncii în termenul men�ionat la 
art. 9.7. de mai sus Notific�ri de Achizi�ie, fiecare dintre ac�ionarii îndrept��i�i va putea 
achizi�iona un num�r de ac�iuni oferite de Ac�ionarul Cedent stabilit cu luarea în considerare a 
ponderii acestora în num�rul total de ac�iuni de�inut de c�tre ace�tia. Notificarile de Achizitie 
vor fi considerate a fi transmise în termen dac� sunt înregistrate la sediul Raiffeisen pân� cel 
târziu la ora 17:00 a ultimei zi din cadrul termenului prevazut la art.9.7. 

9.9.   În termen de maximum 5 (cinci) zile lucr�toare de la expirarea termenului men�ionat la 
art. 9.7. de mai sus Banca va transmite Ac�ionarului Cedent: 

a. datele de identificare �i de contact ale ac�ionarului/ac�ionarilor care a/au transmis 
B�ncii Notificare/Notific�ri de Achizi�ie; în cazul în care sunt mai mul�i ac�ionari, 
Banca va indica Ac�ionarului Cedent num�rul de ac�iuni pe care fiecare dintre 
ac�ionarii interesa�i îl poate achizi�iona în conformitate cu art. 9.8. de mai sus 
urmând ca Ac�ionarul Cedent s� înstr�ineze, la pre�ul indicat în Notificare, 
ac�iunile c�tre ac�ionarul/ac�ionarii care a/au exercitat dreptul de preferin��; sau 

b. confirmarea faptului c� în perioada men�ionat� la art. 9.7 de mai sus, Banca nu a 
recep�ionat nicio Notificare de Achizi�ie �i implicit faptul c� Ac�ionarul Cedent 
poate înstr�ina ac�iunile c�tre un ter� la un pre� cel pu�in egal cu cel înscris în 
Notificare. 

9.10   În cazul în care Ac�ionarul Cedent nu respect� oricare dintre prevederile art. 9.2-9.9 de 
mai sus, Banca este îndrept��it� s� refuze înregistrarea transferului ac�iunilor de la Ac�ionarul 
Cedent c�tre un ter�. 

Art. 10 – Majorarea �i reducerea capitalului social 

10.1  Capitalul social poate fi majorat în conformitate cu hot�rârea Directoratului în sarcina 
c�ruia a fost delegat� o astfel de competen�� conform dispozi�iilor art. 114 din Legea 31/1990, 
cu excep�ia cazului în care majorarea capitalului social are loc prin m�rirea valorii nominale a 
ac�iunilor (cu conditia sa nu fie efectuata prin incorporarea rezervelor, a beneficiilor si a 
primelor de emisiune), caz în care hot�rârea privind aprobarea major�rii capitalului social va fi 
luat� de Adunarea General� Extraordinar� a Ac�ionarilor, cu unanimitate. 

10.2 La fiecare majorare a capitalului, oricare dintre Ac�ionari va avea dreptul s� opteze 
pentru subscrierea de noi ac�iuni propor�ional cu num�rul ac�iunilor pe care le posed� în acel 
moment, in conformitate cu urm�toarea procedur�, cu excep�ia cazului în care Adunarea 
General� Extraordinar� a Ac�ionarilor ar adopta o alt� procedur� în conformitate cu legea 
român�: 

(a)To�i Ac�ionarii vor avea la dispozi�ie o luna de la data public�rii 
hot�rârii Directoratului în conformitate cu dispozi�iile art. 16.9 de 
mai jos, de a accepta subscrierea de noi ac�iuni, propor�ional cu 
participarea la capitalul social din acel moment. 

(b)Dup� expirarea perioadei mentionate mai sus, toate ac�iunile r�mase 
nesubscrise vor fi oferite spre subscriere ter�ilor sau vor fi anulate, in 
conformitate cu hotararea Directoratului. 
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10.3 Directoratul va asigura indeplinirea formalit��ilor prev�zute de legea român� cu privire 
la înregistrarea corespunz�toare a major�rii capitalului social. 

10.4 Capitalul social al B�ncii va putea fi redus în conformitate cu prevederile exprese ale 
Legii 31. De la data publicarii hotararii AGA in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a, 
incepe sa curga termenul de 2 luni in care creditorii Bancii pot contesta hotararea privind 
reducerea capitalului social conform dispozitiilor Legii 31. 

CAPITOLUL IV 
ADUNAREA GENERAL� A AC�IONARILOR 

Art. 11 – Competen�e �i atribu�ii 

�

11.1 Adunarea general� a ac�ionarilor (denumita in continuare <AGA> sau <Adunarea 
Generala a Actionarilor>) este autoritatea suprem� a B�ncii. Adunarea General� a Ac�ionarilor 
poate fi Ordinar� sau Extraordinar�. 

11.2 Adunarea General� Ordinar� a Ac�ionarilor va avea urm�toarele competen�e, precum �i 
orice alte competen�e acordate prin lege sau prin prezentul Act Constitutiv: 

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

11.2.2 s� aleag� membrii Consiliului de Supraveghere si auditorul financiar ;  

11.2.3 s� revoce membrii Consiliului de Supraveghere si auditorul financiar 
oricand va considera necesar; 

11.2.4 s� stabileasc� remunera�ia membrilor Consiliului de Supraveghere, 
precum si principiile si limitele generale cu privire la remuneratia suplimentara 
a membrilor Consiliului de Supraveghere, precum si principiile si limitele 
generale cu privire la remuneratia membrilor Directoratului. 

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

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

  

11.3 Adunarea General� Extraordinar� a Ac�ionarilor va fi competenta s� decid� cu privire 
la urm�toarele aspecte, precum �i orice alte competen�e acordate prin lege sau prin prezentul 
Act Constitutiv: 

11.3.1  schimbarea formei juridice a B�ncii; 

11.3.2  fuziunea B�ncii cu alte societ��i; 

11.3.3  dizolvarea sau divizarea B�ncii; 
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11.3.4  emisiunea de obliga�iuni sau conversia unor astfel de 
obliga�iuni dintr-o categorie în alta sau în ac�iuni; 

11.3.5 orice modificare a Actului Constitutiv al B�ncii. 

          Art. 12 – Convocarea Adun�rii Generale a Ac�ionarilor 

12.1 Adunarea General� Ordinar� a Ac�ionarilor se va întruni cel pu�in o dat� pe an, în 
termenul prevazut de lege, pentru aprobarea incheierii exercitiului financiar anterior. 

12.2 Adunarea General� Extraordinar� a Ac�ionarilor se va întruni ori de câte ori va fi 
necesar. Membrii Directoratului sunt obliga�i s� convoace Adunarea General� Extraordinar� a 
Ac�ionarilor în cazul în care constat� pierderea a jum�tate din capitalul social. 

12.3����Adunarea General� a Ac�ionarilor va fi convocat� de c�tre Directorat care va putea 
stabili ca aceasta s� se intruneasc� �i la o alt� adres� decât cea a sediului social al B�ncii��

12.4 Instiintarea pentru convocare va fi facuta/comunicata prin oricare din modalitatile 
prevazute de legislatia in vigoare in acel moment, inclusiv prin scrisoare recomandata sau prin 
scrisoare transmisa pe cale electronica, conform hotararii Directoratului. 

12.5  In�tiin�area va  include toate elementele prev�zute de legisla�ia în vigoare în acel 
moment.   

12.6.   In in�tiin�are se vor putea stabili �i data �i ora celei de-a doua convoc�ri, în cazul în care 
la prima convocare nu au fost intrunite cerin�ele referitoare la cvorum. 

Art. 13 – Organizarea Adun�rii Generale a Ac�ionarilor 

13.1 Condi�ii de cvorum.  

Adun�rile Ordinare. La prima convocare, Adunarea General� Ordinar� a 
Ac�ionarilor va fi legal constituit� dac� este prezent sau reprezentat cel pu�in jum�tate 
din capitalul social. În cazul în care cvorumul nu este întrunit la prima convocare, cea 
de-a doua  �i la urm�toarele convoc�ri, Adunarea General� Ordinar� a Ac�ionarilor va fi 
considerat� valabil constituit� indiferent care este partea de capital prezent� sau 
reprezentat�. 

Adun�rile Extraordinare. La prima convocare, Adunarea General� Extraordinar�
a Ac�ionarilor va fi legal constituit� dac� este prezent sau reprezentat cel pu�in jumatate 
din capitalul social. În cazul în care cvorumul nu este întrunit la prima convocare, cea 
de-a doua Adunare General� Extraordinar� a Ac�ionarilor va fi considerat� valabil 
constituit� dac� este prezent sau reprezentat cel pu�in o cincime din capitalul social. 

13.2 Ac�ionarii pot fi reprezenta�i în Adunarea General� a Ac�ionarilor de c�tre orice 
persoan�, indiferent dac� aceasta  are sau nu calitatea de Ac�ionar al B�ncii, prin procur�
special� ce va fi depusa in original la sediul Bancii cu 48 de ore inainte de adunare. 

13.3 �edin�a Adun�rii Generale a Ac�ionarilor va fi prezidat� de Pre�edintele Directoratului 
sau, în absen�a lui, de c�tre Prim Vice-Presedinte sau, in absenta lui, de catre oricare dintre 
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Vicepre�edintii desemnati anterior de c�tre Directorat. Adunarea General� a Ac�ionarilor va 
numi dintre Ac�ionarii B�ncii unul sau mai mul�i secretari care vor verifica lista de prezen�� a 
Ac�ionarilor, specificând capitalul social reprezentat de fiecare, precum �i îndeplinirea tuturor 
formalit��ilor cerute de lege �i de prezentul Act Constitutiv pentru �inerea adun�rii. Unul dintre 
secretari va redacta procesul-verbal al �edintei. Pre�edintele va numi dintre angaja�ii B�ncii 
unul sau mai mul�i secretari tehnici care vor asista secretarii în îndeplinirea atribu�iilor acestora 
referitoare la �edintele Adun�rii Generale a Ac�ionarilor. Dup� constatarea îndeplinirii 
prevederilor legale �i a celor din prezentul Act Constitutiv referitoare la �inerea adun�rii 
generale, se va trece la dezbaterea problemelor înscrise pe ordinea de zi. 

13.4 Procesele-verbale ale adun�rilor generale ale ac�ionarilor vor fi înregistrate într-un 
registru special, �inut la sediul B�ncii. Aceste procese verbale vor men�iona îndeplinirea 
formalit�tilor privind convocarea �i vor include numele Ac�ionarilor participan�i sau al 
reprezentan�ilor acestora, num�rul de ac�iuni reprezentate, un sumar al dezbaterilor, hot�rârea 
adoptat� �i, la cererea Ac�ionarilor, declara�iile f�cute de ace�tia în timpul �edin�ei. Procesul 
verbal va fi semnat de pre�edintele de �edin�� �i de secretar �i va avea anexate documentele 
privitoare la convocare, precum �i lista ac�ionarilor participan�i. 

13.5    Adunarea Generala a Actionarilor se poate tine si prin corespondenta. 

Art. 14 – Exercitarea dreptului de vot în Adunarea General� a Ac�ionarilor 

14.1 La prima convocare, Adunarea General� Ordinar� a Ac�ionarilor va adopta hot�râri cu 
majoritatea voturilor Ac�ionarilor prezenti. La cea de-a doua convocare �i la urm�toarele, 
Adunarea General� Ordinar� a Ac�ionarilor va adopta hot�râri cu majoritatea voturilor 
Ac�ionarilor prezen�i la �edin�� sau reprezenta�i în mod corespunz�tor.  

La prima convocare, Adunarea General� Extraordinar� a Ac�ionarilor va adopta hot�râri cu 
votul Ac�ionarilor reprezentând cel pu�in jum�tate din capitalul social prezent la sedinta sau 
reprezentat in mod corespunzator. La cea de-a doua convocare �i la urm�toarele, Adunarea 
Generala Extraordinar� a Ac�ionarilor va adopta hot�râri cu votul Ac�ionarilor prezen�i la 
�edin�� sau reprezenta�i în mod corespunz�tor, reprezentând o treime din capitalul social�
prezent sau reprezentat. Hotararea de modificare a obiectului principal de activitate al Bancii, 
de reducere a capitalului social (daca o astfel de hotarare este de competenta AGA), de 
schimbare a formei juridice, hotararile cu privire la fuziune, divizare sau dizolvarea Bancii vor 
fi luate cu majoritatea a cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii 
prezenti la sedinta sau reprezentati. 

14.2 Hot�rârile Adun�rii Generale a Ac�ionarilor se vor adopta prin vot deschis, cu excep�ia 
hot�rârilor referitoare la alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere, revocarea acestora �i 
stabilirea r�spunderii membrilor Consiliului de Supraveghere si ai Directoratului.  

14.3 Ac�ionarii vor vota în general prin ridicarea mâinii. Ab�inerile nu vor produce nici un 
efect juridic, nu vor fi interpretate ca vot pozitiv sau negativ �i nici nu vor influen�a cerin�ele 
referitoare la cvorum. 

14.4 Hot�rârile Adun�rii Generale a Ac�ionarilor vor fi obligatorii �i pentru Ac�ionarii 
absen�i sau nereprezenta�i, precum �i pentru Ac�ionarii care au votat împotriv�. 
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CAPITOLUL V 
ADMINISTRAREA B�NCII 

Administrarea si reprezentarea Bancii sunt asigurate printr-un sistem de administrare dualist de 
catre: 

• Consiliul de Supraveghere si 

• Directoratul 

Art. 15 - Consiliul de Supraveghere. Structura si competente 

15.1  Consiliul de supraveghere (denumit in continuare “Consiliul de Supraveghere” sau 
“CS”) va exercita un control permanent asupra conducerii Bancii, astfel cum aceasta este 
realizata de catre Directorat. 

15.2  CS va fi format dintr-un numar de 8 (opt) membri, urmand a fi numiti de AGA Bancii 
pentru mandate de 4 (patru) ani, cu posibilitatea de a fi realesi pentru perioade suplimentare. 
Membrii CS pot fi cetateni romani sau straini, in orice proportie. CS va alege dintre membrii 
sai presedintele Consiliului de Supraveghere (“Presedintele CS”), care va folosi intotdeauna 
aceasta titulatura in activitatea sa. De asemenea, CS poate alege dintre membrii unul sau mai 
multi vicepresedinti ai Consiliului de Supraveghere („Vicepresedinte CS”/„Vicepresedinti 
CS”) care va/vor folosi intotdeauna aceasta titulatura in activitatea desfasurata. 

15.3  Membrii CS sunt numiti de catre AGA Bancii dintre candidatii pentru pozitia de 
membru CS nominalizati de catre membrii CS actuali sau de catre actionari. Membrii CS pot fi 
revocati oricand de AGA Bancii cu majoritate de doua treimi din numarul voturilor actionarilor 
prezenti la sedinta. 

15.4    In caz de vacanta a pozitiei de membru al Consiliului de Supraveghere, CS poate 
numi un nou membru interimar pana la tinerea sedintei AGA ordinare. In cazul in care vacanta 
determina o scadere a numarului membrilor CS sub numarul minim legal, Directoratul va 
trebui sa convoace imediat AGA pentru a inlatura situatia de vacanta. 

15.5        CS va avea urmatoarele indatoriri si competente: 
a) Stabilirea numarului exact de membri ai Directoratului, precum si a 

competentelor acestora; 
b) Numirea si revocarea membrilor Directoratului; 
c) Verificarea conformitatii cu legea, cu actul constitutiv si cu hotararile 

adunarii generale, a operatiunilor de conducere a Bancii; 
d) Prezentarea, cel putin o data pe an, catre adunarea generala a actionarilor, a 

unui raport cu privire la activitatea de supraveghere desfasurata; 
e) Convocarea adunarii generale a actionarilor in situatii exceptionale, cand 

interesul Bancii o cere. 
15.6 Consiliul de Supraveghere va crea comitetele consultative prevazute de lege si poate 
stabili de asemenea orice alte comitete dintre membrii sai, astfel cum acestea vor fi considerate 
necesare in vederea desfasurarii activitatilor Bancii.  
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15.7 Termenii si conditiile specifice care se vor aplica organizarii si functionarii comitetelor 
mentionate mai sus vor fi stabilite prin hotarari adoptate in acest sens de catre Consiliul de 
Supraveghere. In cazul in care vor fi create, astfel de comitete vor include o persoana 
independenta, in cazul in care aceasta este o cerinta expresa a legii. 

15.8  CS se va intruni cel putin o data la fiecare 3 (trei) luni. Presedintele CS va convoca 
sedintele CS si le va prezida (sau in absenta sa, unul dintre vicepresedinti sau, dupa caz, un alt 
membru al CS desemnat de catre Presedinte va conduce sedinta). Presedintele de sedinta va 
numi un secretar care va putea fi membru CS sau nu. Sedintele CS vor fi tinute in termen de 
15 (cincisprezece) zile de la convocare. Membrii Directoratului pot fi de asemenea convocati 
in vederea participarii la sedintele CS, fara drept de vot. Fiecare sedinta CS se va incheia cu 
redactarea unui proces-verbal care va include numele participantilor, ordinea de zi, ordinea 
deliberarilor, hotararile luate, numarul de voturi inregistrate si opiniile divergente. Membrii 
CS pot fi reprezentati la sedintele CS numai printr-un alt membru CS. Procesul-verbal va fi 
semnat de presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt membru CS participant la sedinta, 
impreuna cu secretarul de sedinta. 

15.9 Pentru ca o sedinta a Consiliului de Supraveghere sa fie considerata tinuta in mod 
valabil, va fi necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor sai. Hotararile vor 
fi luate cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, cu exceptia hotararilor referitoare la 
numirea si revocarea Presedintelui CS, care vor fi luate cu majoritatea absoluta a membrilor 
sai. In caz de paritate de voturi, Presedintele CS va avea vot decisiv. 

15.10 Sedintele CS vor putea fi de asemenea tinute prin teleconferinta, cu conditia totusi ca 
toti participantii la respectiva teleconferinta sa aiba posibilitatea sa asculte si sa vorbeasca in 
mod egal. Toate hotararile adoptate vor respecta cerintele de cvorum prevazute de actul 
constitutiv si vor fi valabile si obligatorii doar cu conditia consemnarii acestora prin grija 
membrilor CS, in forma unui proces-verbal, ce va fi transmis in termen de 48 ore (prin fax sau
curier rapid) catre toti participantii la teleconferinta in scopul semnarii in mai multe exemplare. 
Procesul-verbal semnat va fi transmis pe fax, exemplarele acestui proces-verbal purtand 
semnaturile originale fiind transmise prin posta la sediul Bancii de catre fiecare membru CS in 
termen de 48 ore de la data primirii procesului-verbal respectiv. Toate procesele-verbale astfel 
semnate vor fi tinute impreuna cu toate celelalte procese-verbale ale Consiliului de 
Supraveghere. 

15.11 In plus, Consiliul de Supraveghere va fi autorizat sa adopte hotarari in scris sau prin 
orice mijloace de comunicare electronice ce respecta conditiile prevazute mai sus (cu exceptia 
hotararilor referitoare la situatiile financiare anuale sau la capitalul autorizat, dupa caz). Astfel 
de hotarari vor fi imediat inregistrate in registrul de hotarari ale Consiliului de Supraveghere 
tinut de Banca.  

15.12   Consiliul de Supraveghere va fi format din persoanele specificate in Anexa 2. 

Art. 16 - Directoratul. Structura si competente 

16.1 Directoratul (denumit in continuare “Directorat”) ia toate masurile necesare si cerute in 
vederea aducerii la indeplinire a obiectului de activitate, cu exceptia chestiunilor care, conform 
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legii, sunt de competenta AGA sau a Consiliului de Supraveghere (astfel cum acesta este 
definit in prezentul). Directoratul are deplina competenta cu privire la conducerea Bancii. 

16.2 Directoratul va fi format dintr-un numar de minimum 3 (trei) membri si maximum 7 
(sapte) membri, persoane fizice, de nationalitate romana sau straina in orice proportie.  
Numarul membrilor Directoratului va fi stabilit de Consiliul de Supraveghere. Directoratul va 
avea un Presedinte desemnat de catre Consiliul de Supraveghere si de asemenea vor putea fi 
desemnati unul sau mai multi Prim-Vicepresedinti si unul sau mai multi Vicepresedinti, prin 
hotararea Consiliului de Supraveghere. In cazul in care este desemnat un singur Prim- 
Vicepresedinte, acesta va prelua responsabilitatile zilnice ale Presedintelui, in cazul in care 
Presedintele este absent. In cazul in care sunt desemnati mai multi Prim-Vicepresedinti, 
precum si in cazul in care nu este desemnat niciun Prim-Vicepredinte, responsabilitatile zilnice 
ale Presedintelui vor fi preluate in cazul in care Presedintele este absent, de catre Prim- 
Vicepresedintele/Vicepresedintele desemnat de catre Presedinte. Membrii Directoratului vor 
utiliza titlurile atribuite in cadrul Directoratului in desfasurarea activitatii (e.g., Presedintele 
Directoratului va fi Presedintele Bancii).  

16.3 Membrii Directoratului vor fi numi�i �i revoca�i de c�tre Consiliul de Supraveghere 
pentru mandate de pân� la 4 (patru) ani, cu posibilitatea de a fi reale�i pentru mandate 
suplimentare. Cu ocazia numirii membrilor Directoratului, Consiliul de Supraveghere va stabili 
�i durata fiec�rui mandat.  

16.4 Conducerea operativa a bancii va fi realizata de Directorat, care va avea      
competenta de a infiinta diverse comitete sub autoritatea sa, cu respectarea prevederilor 
legale, a actului constitutiv si a reglementarilor interne ale Bancii. 

16.5  In relatiile cu tertii si in justitie, Banca va fi reprezentata de oricare membru al      
Directoratului. Membrii Directoratului pot delega dreptul de a angaja si de a reprezenta Banca 
catre angajati si terti, in limitele stabilite de Directorat. 

16.6 Membrii Directoratului se pot  intalni in orice moment pentru probleme legate de 
conducerea de zi cu zi a Bancii. Sedintele Directoratului vor fi convocate de Presedintele 
acestuia intr-un termen rezonabil, anterior datei sedintei, prin notificarea tuturor membrilor 
Directoratului cu privire la data, locul, ordinea de zi si documentele necesare pentru sedinta 
respectiva. 

16.7 Pentru ca sedintele Directoratului sa aiba loc in mod valabil este necesara prezenta a cel 
putin jumatate din numarul membrilor acestuia. Hotararile Directoratului vor fi luate cu 
majoritatea voturilor membrilor prezenti. In caz de paritate, Presedintele va avea vot decisiv.  

16.8 Directoratul va avea urmatoarele atributii si competente, precum si orice alte atributii si 
competente acordate prin lege sau prin prezentul Act Constitutiv: 

a)    Sa aprobe modificarea obiectului de activitate al Bancii (aceasta competenta 
este delegata prin prezentul Act Constitutiv in conformitate cu 
prevederile Art. 114 din Legea 31), cu exceptia modificarii domeniului 
principal de activitate si a obiectului principal de activitate, care sunt de 
competenta exclusiva a AGA; 
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b) Sa aprobe schimbarea sediului Bancii (aceasta competenta este delegata 
prin prezentul Act Constitutiv in conformitate cu prevederile Art. 114 
din Legea 31);  

c) Sa aprobe infiintarea sau desfiintarea de sedii secundare (unitati 
teritoriale), ale bancii  fara personalitate juridica; 

d) Sa aprobe majorarea de capital, cu exceptia cazului in care majorarea 
respectiva este facuta prin majorarea valorii nominale a actiunilor (daca 
aceasta nu are loc prin incorporarea rezervelor, beneficiilor si primelor 
de emisiune), cand hotararea de aprobare a majorarii capitalului social 
trebuie luata de AGA Extraordinara, cu unanimitate de voturi;   

e) Sa adopte/ia masuri pentru adoptarea tuturor hotararilor legate de 
implementarea prevederilor planului de activitate si ale bugetului Bancii; 

f) Sa ia masuri pentru stabilirea normelor si reglementarilor interne ale 
cadrului general de munca, precum si prerogativele sefilor de 
departamente si ale conducerii unitatilor teritoriale;  

g) Sa aprobe  contractul  colectiv de munca; 
h) Sa aprobe organigrama Bancii, numarul de angajati si nivelul salariilor 

personalului Bancii; 
i) Sa elaboreze si sa supuna aprobarii CS, cel putin la fiecare 3 (trei) luni, 

un raport scris privind conducerea Bancii, activitatea acesteia si evolutia 
potentiala, precum si informatii cu privire la orice alte probleme care ar 
putea avea influenta semnificativa asupra Bancii; 

j) Sa puna la dispozitia Consiliului de Supraveghere situatiile financiare 
anuale si raportul de activitate de indata ce acestea au fost elaborate, 
impreuna cu propriile propuneri pentru distributia profitului, inainte de a  
supune propunerea respectiva aprobarii AGA.  

16.9     Hotararile Directoratului, in conformitate cu prevederile Articolelor 4.1, 10.1, 10.2 lit.a) si 
16.8 literele (a), (b), (c) si (d) de mai sus sunt supuse, in ceea ce priveste publicarea, inregistrarea si 
raportarea, tuturor formalitatilor prevazute de lege aplicabile hotararilor AGA cu privire la 
problemele respective, inclusiv publicarea in Monitorul Oficial si intr-un ziar de larga raspandire 
din Bucuresti. 

16.10 Sedintele Directoratului vor fi prezidate de Presedinte sau, in absenta acestuia de catre 
oricare membru al Directoratului desemnat de catre Presedinte. Presedintele sedintei va 
desemna un secretar, care poate fi membru al Directoratului sau nu. Secretarul desemnat de 
presedintele sedintei va redacta procesul-verbal al sedintei. Procesele-verbale vor contine 
numele participantilor, ordinea de zi, ordinea deliberarilor, hotararile luate, numarul de voturi 
inregistrate si opiniile divergente. Procesele-verbale vor fi semnate de toti membrii prezenti si 
de secretarul sedintei. 

16.11 Prevederile Articolelor 15.10 si 15.11 se vor aplica si sedintelor Directoratului. 

16.12   Directoratul va fi format din persoanele specificate in Anexa 3. 
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CAPITOLUL VI 

AUDITORUL FINANCIAR  

Art. 17 – Numirea 

17.1   Auditorul financiar va fi o persoan� juridic� autorizat� de Camera Auditorilor Financiari 
din România s� desf��oare activitate de auditor financiar în condi�iile legii �i este desemnat de 
c�tre Adunarea General� Ordinar� a Ac�ionarilor. 

17.2   Directoratul este împuternicit s� încheie �i s� stabileasc� cu auditorul financiar termenii 
�i condi�iile Contractului de Asigurare de Servicii de Audit Financiar. 

     Art. 18 – Atribu�ii 

18.1.  Auditorul financiar va avea competentele si responsabilitatile prevazute in general de 
legislatia aplicabila activitatii de audit, precum si atributiile si competentele prevazute expres 
de legislatia aplicabila institutiilor de credit. 

18.2.  Datele de identificare ale auditorului financiar al Raiffeisen BANK S.A. sunt 
urmatoarele: 

            -  denumirea: S.C. ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L. 
- sediul: Cladirea Bucharest Tower Center, Etajul 21, Bd. Ion Mihalache, nr. 15 - 

17, sector 1, Bucuresti, Cod de inregistrare fiscala RO11909783, nr. de ordine 
in Registrul Comertului J40/5964/1999 

-  reprezentant: Gelu Gherghescu – cetatean roman, identificat cu Carte de 
Identitate Seria RR Nr. 440836,  CNP 1721213344267.

CAPITOLUL VII 
ACTIVITATEA B�NCII 

Art. 19 - Anul fiscal 

19.1.  Anul fiscal al B�ncii va începe la data de 1 ianuarie �i se va încheia la data de 31 
decembrie. 

Art. 20 - Registrele contabile �i situatiile financiare 

20.1  Registrele B�ncii vor fi �inute în limba român�, în conformitate cu legisla�ia român� �i cu 
regulamentele aplicabile societ�tilor bancare. 

20.2 Un exemplar al situatiilor financiare ale B�ncii împreun� cu contul de profit �i pierderi, 
raportul membrilor Directoratului, raportul auditorului financiar �i procesul-verbal al Adun�rii 
Generale Ordinare a Ac�ionarilor vor fi depuse la Registrul Comer�ului, cu publicarea în 
Monitorul Oficial a unui anun� despre respectiva depunere, potrivit legii. 
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20.3 Situatiile financiare ale Bancii intocmite pe baza individuala si, dupa caz, pe baza  
consolidata, trebuie sa fie auditate, potrivit legii, de auditori financiari aprobati de Banca 
Nationala a Romaniei. 

Art. 21 - Profiturile �i pierderile B�ncii 

21.1 Profitul B�ncii, dup� deducerea contribu�iilor la fondurile prev�zute de legisla�ia 
român� �i dup� plata impozitelor, va fi distribuit în conformitate cu hot�rârea Adun�rii 
Generale a Ac�ionarilor. 

21.2 Banca va avea dreptul s� transfere în str�in�tate, în valut�, dividendele datorate 
Ac�ionarilor str�ini, potrivit legisla�iei române. 

21.3 Banca va constitui fondul legal de rezerv�, precum �i orice alte fonduri prev�zute de 
legisla�ia român� �i de regulamentele B�ncii Na�ionale a României sau considerate necesare de 
c�tre Banc� în scopul bunei func�ion�ri a acesteia. 

Art. 22 - Registrele B�ncii  

Banca va întocmi �i �ine în limba român�, la sediul ei, urm�toarele documente �i registre: 

(1) Actul Constitutiv, precum �i actele adi�ionale la acesta; 

(2) Registrul �edin�elor Adun�rii Generale a Ac�ionarilor; 

(3) Registrul sedintelor Directoratului si ale Consiliului de Supraveghere, precum si 
cele ale comitetelor prevazute de lege sau de reglementarile Bancii Nationale  a 
Romaniei si, dupa caz, ale comitetelor  constituite pe baza  hotararii organelor statutare  
ale Bancii; 

(4) Registrul obliga�iunilor; 

(5) registre contabile �i eviden�e care s� reflecte în mod clar �i exact starea 
activit��ilor sale, cu explicarea tranzac�iilor �i a st�rii sale financiare, astfel încât 
s� permit� B�ncii Na�ionale a României s� constate respectarea de c�tre Banc� a 
prevederilor legale; 

(6) regulamente interne legate de desf��urarea activit��ii �i orice amendamente ale 
acestora; 

 (7) orice alte registre cerute prin lege sau prin reglement�rile B�ncii Na�ionale a 
României. 

CAPITOLUL VIII 
DIZOLVAREA �I LICHIDAREA B�NCII 

Art. 23- Dizolvarea B�ncii 

23.1 Dizolvarea B�ncii va avea loc în conformitate cu hot�rârea Adun�rii Generale a 
Ac�ionarilor sau prin orice alt� modalitate prev�zut� de legisla�ia român�. 
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23.2 În cazul dizolv�rii, Banca va respecta formalit��ile prev�zute de lege în vederea 
dizolv�rii. 

Art. 24 - Lichidarea B�ncii 

24.1 În eventualitatea dizolv�rii B�ncii, lichidarea va fi efectuat� de un num�r de 1 pân� la 3 
lichidatori numi�i de Adunarea General� a Ac�ionarilor. Cu ocazia numirii acestor lichidatori, 
Adunarea General� a Ac�ionarilor  va stabili �i remunera�ia acestora. 

24.2 Toate documentele emise de c�tre Banc� pe durata procesului de lichidare vor men�iona 
faptul c� Banca se afl� în lichidare. 

24.3 Lichidarea se va desf��ura în condi�iile �i cu respectarea procedurilor prev�zute de legisla�ia 
în vigoare. 

CAPITOLUL IX 
PREVEDERI FINALE 

Art. 25 -   Banca va respecta toate prevederile legisla�iei aplicabile activit�tii bancare din România. 

Art. 26 - Prevederile prezentului Act Constitutiv se vor completa cu prevederile legii privind 
societ��ile comerciale �i cu prevederile legisla�iei bancare aplicabile. 

Prezentul Act Constitutiv a fost aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a 
Actionarilor adoptata in sedinta din data de 18.05.2002 si a fost reactualizat ca urmare a 
Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor Nr. 6 din data de 24.04.2017, precum si a Scrisorii 
Bancii Nationale a Romaniei Nr. FG/1010/25.10.2017, cuprinzand toate modificarile 
intervenite pana la data autentificarii lui. 

Redactat si tehnoredactat in limba romana, intr-un numar de 3 (trei) exemplare cu valoare de 
original. 

      Steven Cornelis van Groningen 

Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.



Anexa 1 la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. 

Structura capitalului social al Raiffeisen Bank S.A. 

Nr. 

Crt
Denumire actionari Sediul Social Nationalitatea

Capital social subscris 

(exprimat in lei) 

Capital social varsat 

(exprimat in lei) 

Nr. actiuni 

detinute 

Procent de

detinere 

1 
Raiffeisen SEE 
Region Holding 
GmbH 

Am Stadtpark  
9, 1030 Viena 

Austriaca 1.199.100.000

1.199.100.000 lei, din care: 
141.743.242,15 EUR 
(echiv. a 484.092.845,03 lei) 
si 
715.007.154,97 lei, din care:  
5.447 lei aport in natura 

11.991 99,92%

2 
Alti actionari persoane 
juridice (2) 

Evidentiati in 
Registrul 

Actionarilor  
Romana 200.000 200.000 lei 2 0,02%

3 
Alti actionari persoane 
fizice (6) 

Evidentiati in 
Registrul 

Actionarilor  
Romana 700.000 700.000 lei 7 0,06%

 Total actionari (9)  - 1.200.000.000

1.200.000.000 lei din care: 
141.743.242,15 EUR 
(echiv. a 484.092.845,03 lei) 
si 
715.907.154,97 lei, din care  
5.447 lei aport in natura 

12.000 100,00%

       Steven Cornelis van Groningen 

Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.
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Anexa 2 la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. 
                                                           Structura Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A. 

Nr. 

Crt. 
Numele si prenumele Data si locul nasterii Cetatenia Actul de identitate Domiciliul/Resedinta  Titulatura functiei 

1. Johann Strobl 
18.09.1959 

Mattersburg, Austria 
Austriaca 

Pasaport tip PS cod AUT nr. S 1105603 
eliberat de BM fuer Inneres la data de 

20.03.2013 

A-7210 Walbersdorf, 
Hauptstrasse 37, Austria 

Presedinte 

2. Martin Grull 
25.10.1959 

Viena, Austria 
Austriaca 

Pasaport tip PS cod AUT nr. S 1105545 emis 
de BM fuer Inneres la data de 22.07.2013 

Dr. Hanns Schuerff- Gasse 
21,  

2340 Moedling, Austria 
Vicepresedinte 

3. Ileana  Anca Ioan 
03.02.1962 

Tirgoviste, Romania 
Romana 

Carte de identitate seria RR nr.  
879280 eliberata de  Mun.  

Bucuresti la data de 23.01.2012 

Bucuresti, str. Olimpului nr. 
53, sector 4 

Membru independent

4. Klemens Josef Breuer 
16.12.1967 

Eschweiler, Germania 
Germana 

Pasaport tip P cod D nr. 526106580 eliberat 
de Gemeinde Roetgen la data de 08.06.2007

Willemslaegerweg 25, 
52159 Roetgen, Germania 

Membru 

5. Peter Lennkh 
10.06.1963 

Schwarzach/Pongau 
Austriaca 

Pasaport tip PS cod AUT nr. S 1200128 
eliberat de BM fuer Inneres la data de 

21.01.2015 

Pierrongasse 5,  A-1140 
Vienna, Austria 

Membru 

6. Andreas Gschwenter 
16.01.1969 

Schwaz 
Austriaca 

Pasaport tip P, cod AUT, nr. P 7027135, 
eliberat de ÖB Kiew la data de 11.04.2013 

Wolkersbergenstrasse 14, 
A-1130 Viena, Austria 

Membru 

7. Ana Maria Mihaescu 
29.07.1955 

 Tarnaveni, Romania 
Romana 

Carte de identitate seria RD nr.  
662250 eliberata de Mun.  

Bucuresti la data de 17.09.2010 

Bld. Libertatii Nr. 22, Bl. 
102, Sc. 6, Et.4, Ap. 118, 

Sector 5, Bucuresti 
Membru independent

8. Hannes Moesenbacher 
11.03.1972 

 Schladming, Austria 
Austriaca 

Pasaport tip P seria AUT nr.  
P 7362055 eliberat BH Wien - Umgebung 

la data de 30.08.2013 

Wisentgasse 39, 3400 
Klosterneuburg, Austria 

Membru  

             Steven Cornelis van Groningen 

Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.
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Anexa 3 la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. 

               Structura Directoratului Raiffeisen Bank S.A. 

Nr. 

Crt. 
Numele si prenumele Data si locul nasterii Cetatenia Actul de identitate Domiciliul/Resedinta din Romania Titulatura functiei

1. 
Steven Cornelis van 

Groningen 
29.12.1957 

Diepenveen, Olanda 
Olandeza 

Pasaport tip P cod NLD nr. 
NXR4HHC36 emis de  Minister van 

Buitenlandse Zaken la data de 
06.09.2016 

Bucuresti, Strada Atena nr. 20, 
Sector 1 Presedinte 

2. 
James Daniel 
Stewart, Jr. 

18.11.1954 
Pennsylvania, S.U.A. 

Americana 
Pasaport tip P cod USA nr. 488465731
emis de Departamertul de Stat al USA 

la 24.07.2013 

Bucuresti, Str. Jandarmeriei Nr. 14, 
Bl. 2, Sc. A, Ap. 23 Sect. 1 

Vicepresedinte 

3. 
Vladimir Nikolov 

Kalinov 
08.07.1970 

Sofia, Bulgaria 
Bulgara 

Pasaport tip P cod BGR nr. 
382474055, emis de Mol BGR, 

la 07.10.2013 
Oras Voluntari, Jud. Ilfov, Str. 

Nichita Stanescu, Nr. 5 
Vicepresedinte 

4. Cristian – Marius Sporis
12.05.1976 

Sibiu, Romania 
Romana 

Carte de Identitate seria SB 
nr.487418, emisa de SPCLEP 
Sibiu, la data de  22.09.2010 

Ale. Biruintei Nr. 2, Sc.B, Et.4, 
Ap.39, Mun. Sibiu, Jud. Sibiu 

Vicepresedinte 

5. 
Iancu-Mircea 
Busuioceanu 

08.09.1972 
Bucuresti, Romania 

Romana 
Carte de Identitate seria RT nr. 
991767, emisã de S.P.C.E.P. Sector 
4, la data de 30.09.2013 

Mun. Bucure�ti, Sec. 4, Cal. Serban 
Voda, nr. 41, sc. A et. 2 ap 22 

Vicepresedinte 

6. Nicolae-Bogdan Popa 
10.11.1975 

Iasi, Romania 
Romana 

Carte de Identitate seria RR nr. 
530751, emisã de SPCEP S1 biroul 
nr. 2, la data de 09.06.08 

Mun. Bucuresti Sec.1 Str. Daniel 
Danielopolu nr. 34 sc. A et. 4 ap. A4-

4 
Vicepresedinte 

7. Mihail- Catalin Ion 
05.08.1975 

Pitesti, Romania 
Romana 

Carte de Identitate seria RT nr. 
991304, emisã de SPCEP Sector 1  
la data de 30.09.2013 

Mun. Bucuresti  Sec.1 Str. Prometeu 
nr. 19 bl. XVIC-2 sc. 2 et. 1 ap. 15 

Vicepresedinte 

       Steven Cornelis van Groningen 

Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.
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Anexa 4 la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. 

Reprezentarea grafica a Emblemei Raiffeisen Bank S.A. 

                                                                                      Steven Cornelis van Groningen 

Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.
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ACTUL CONSTITUTIV 

AL RAIFFEISEN BANK S.A. 

CAPITOLUL I 

DENUMIRE, FORMA JURIDIC�, EMBLEMA, SEDIU, DURATA 

Art. 1 – Denumire 

1.1.   Denumirea b�ncii reglementat� prin prezentul Act Constitutiv va fi “RAIFFEISEN 
BANK” S.A. (denumit� în continuare “Banca”). 

Art. 2 – Forma juridic� a B�ncii 

2.1 Banca este persoan� juridic� român�, organizat� în forma juridic� a unei societ��i pe  
ac�iuni. Aceasta i�i desf��oar� activitatea în conformitate cu legile române �i cu prezentul  
Act Constitutiv. 

2.2 Adunarea General� a Ac�ionarilor va decide asupra statutului viitor de societate 
deschis� al B�ncii, în conformitate cu legisla�ia aplicabil�. Cu exceptia cazului in care legea 
prevede in mod expres contrariul, Directoratul (astfel cum este definit mai jos) va decide în 
legatur� cu listarea/delistarea ac�iunilor B�ncii la/de la Bursa de Valori Bucure�ti sau de pe 
orice alt� pia�� de capital organizat�, na�ional� sau interna�ional�. 

Art. 3 – Emblema B�ncii 

3.1.    Emblema B�ncii se va compune din sigla Raiffeisen �i denumirea B�ncii format� din 
cuvintele “Raiffeisen” �i “BANK”. 
Sigla Raiffeisen este pozi�ionat� în partea stâng� �i este format� din capetele încruci�ate a doi c�lu�i 
stiliza�i, încadra�i într-un chenar sub forma unui p�trat cu latura de 30 mm. C�lu�ii �i chenarul sunt 
de culoare neagr� 100 %, iar fondul p�tratului este de culoare galben� nuan�a Pantone Yellow C. 
Cei doi c�lu�i sunt simbolul siguran�ei �i securit��ii sub un acoperi� p�zit.  
Denumirea este pozi�ionat� în partea dreapt� pe aceea�i latur� cu sigla, la o distan�� de 1/6 de 
aceasta, având aceea�i l��ime. Denumirea const� din: 

- rândul de sus cuprinde cuvântul “Raiffeisen” care este scris cu caractere mici, cu 
excep�ia primei litere care este scris� cu majuscul�. Partea superioar� a literelor “f” �i 
punctele literelor “i” vor fi situate pe linia superioar� invizibil� a emblemei; 

- rândul de jos va cuprinde cuvântul “BANK” care este scris cu caractere majuscule 
cursive. Limita superioar� a literei “R” �i limita inferioar� a literei “B” sunt la acela�i 
nivel cu chenarul siglei. 

Denumirea este scris� cu culoarea neagr� 100% pe fond alb, obligatoriu cu fonturi Futura în 
una din urm�toarele variante: Futura Regular, Futura Regular Oblique, Futura Heavy Oblique, 
Futura Bold, Futura Bold Oblique. 
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3.2.   Emblema B�ncii este prezentat� în forma grafic� în Anexa 4 a prezentului Act Constitutiv. 

Art. 4 – Sediul B�ncii 

4.1 Sediul B�ncii se afl� în Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca Nr. 246C, Cladirea Sky 
Tower, etajele 2, 3, 4, 5, 6 si 7. Sediul B�ncii poate fi schimbat în orice alt loc din România, 
în conformitate cu hot�rârea Directoratului catre care a fost delegata o astfel de competen�� în 
conformitate cu dispozi�iile art. 114 din Legea nr. 31/1990, republicat� si ulterior modificata 
si completata (denumita in continuare “Legea 31”). 

4.2    Banca i�i desf��oar� activitatea prin unitati teritoriale (sedii secundare) deschise în �ar� �i 
în str�in�tate. Banca poate înfiin�a/desfiinta/modifica/reorganiza astfel de unitati teritoriale 
(sedii secundare) in baza hot�rârii Directoratului (care va fi de asemenea competent sa decida 
cu privire la tipul acestor unitati teritoriale). 

Art. 5 – Durata B�ncii 

5.1 Durata B�ncii va fi nelimitat�, începând de la data înmatricularii la Registrul Comer�ului. 

CAPITOLUL II 
OBIECTUL DE ACTIVITATE AL B�NCII 

Art. 6 – Obiectul de activitate al B�ncii 

6.1.   Scopul Bancii este acela de a se angaja în orice fel de activitati din domeniul 
tranzactiilor financiar- bancare si în orice fel de activitati legate de aceasta, potrivit legislatiei 
române în vigoare, în limitele autorizatiei de functionare acordata Bancii de Banca Nationala 
a Romaniei. 

I. Principalul domeniu de activitate al Bancii il constituie activitatea de intermediere 
monetara (CAEN 641). 

II. Obiectul principal de activitate il reprezinta alte activitati de intermedieri monetare 
(CAEN 6419). 

III. Obiectul de activitate al Bancii include, de asemenea, urmatoarele activitati: 

A) ACTIVITATI CARE SE CIRCUMSCRIU DOMENIULUI FINANCIAR: 

a) atragere de depozite si de alte fonduri rambursabile (CAEN 6419) 
b) acordare de credite incluzand printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring 
cu sau fara regres, finantarea tranzactiilor comerciale, inclusiv forfetare (CAEN 6419)  
c) operatiuni de plati (CAEN 6419) 
d) emitere si administrare de mijloace de plata, cum ar fi: carti de credit, cecuri de calatorie si 
alte asemenea, inclusiv emitere de moneda electronica (CAEN 6612) 
e) emitere de garantii si asumare de angajamente (CAEN 6419) 
f) tranzactionare in cont propriu sau in contul clientilor, in conditiile legii, cu: 
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- instrumente ale pietei monetare, cum sunt: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de 
depozit; (CAEN 6419) 
- valuta (CAEN 6419) 
- contracte futures si options financiare  (CAEN 6419; 6499) 
- instrumente avand la baza cursul de schimb si rata dobanzii; (CAEN 6419) 

- valori mobiliare si alte instrumente financiare transferabile;  (CAEN 6419) 
g) participarea la emisiunea de valori mobiliare si alte instrumente financiare, prin subscrierea 
si plasamentul acestora ori prin plasament si prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni; 
(CAEN 6612) 
h) servicii de consultanta cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri si alte aspecte 
legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni si achizitii si prestarea altor servicii de 
consultanta (CAEN 6619; 7022) 
i) administrare de portofolii si consultanta legata de aceasta;  (CAEN 6612) 
j) custodie si administrare de instrumente financiare  (CAEN 6419) 
k) intermediere pe piata interbancara;  (CAEN 6419) 
l) prestare de servicii privind furnizarea de date si referinte in domeniul creditarii; (CAEN 
6419) 
m) inchiriere de casete de siguranta; (CAEN 6419) 
n) operatiuni cu metale si pietre pretioase si obiecte confectionate din acestea; (CAEN 6419) 
o) dobandirea de participatii la capitalul altor entitati (CAEN 6419) 
p) operatiuni de administrare a patrimoniului constand din bunuri mobile si/sau imobile aflate 
in proprietatea bancii, dar neafectate desfasurarii activitatilor financiare, constand in: 
1. inchirierea de bunuri mobile si imobile catre terte parti, in conditiile legii (CAEN 6820) 
q) orice alte activitati sau servicii, in masura in care acestea se circumscriu domeniului 
financiar, cu respectarea prevederilor legale speciale care reglementeaza respectivele 
activitati, dupa cum urmeaza: 
1. depozitarea activelor fondurilor de investitii si societatilor de investitii (CAEN 6419); 
2. actionarea ca operator al Arhivei  Electronice de Garantii Reale Mobiliare (CAEN 6419); 
3. servicii de procesare de date, administrare de baze de date ori alte asemenea servicii pentru 
terti (CAEN 6311; 6312); 
4. distribuirea de titluri de participare la fonduri de investitii si actiuni ale societatilor de 
investitii; (CAEN 6419); 
5. activitati de depozitare a activelor financiare ale fondurilor de pensii administrate privat 
(CAEN 6419); 
6. activitati de depozitare a activelor financiare ale fondurilor de pensii facultative  (CAEN 
6419); 
7. agent de marketing al prospectului schemei de pensii facultative (CAEN  6629); 
8. servicii de administrare a activelor pentru institutii financiare (incluzand, dar fara a se 
limita la custodie documente, colectare creante, monitorizare, raportare asupra portofoliului 
administrat), rezultand din operatiuni de vanzare/cesiune/securitizare active (CAEN 6611; 
6612; 6630; 6619); 
9. marketing al fondului de pensii administrat privat  (CAEN 6629); 
10. operatiuni de consemnare la dispozitia instantei de executare sau a executorului 
judecatoresc (CAEN 6419); 
11. intermediere in vederea reincarcarii cartelelor telefonice (pre-platite) (CAEN 6619). 

B) OPERATIUNI NEFINANCIARE IN MANDAT SAU DE COMISION, in special pe 
contul altor entitati din cadrul grupului Raiffeisen, respectiv: 
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a) negocierea si incheierea de contracte de asigurare si reasigurare pentru societati de 
asigurari si/sau reasigurari, precum si prestarea altor servicii in legatura cu incheierea si 
executarea unor astfel de contracte  (CAEN 6629; 6622) 
b) acordarea si administrarea de credite ipotecare in numele si pe conturile societatilor de 
credit ipotecar, Agentiei Nationale de Locuinte, alte institutii de credit autorizate in conditiile 
legii (CAEN 6499; 6492) 
c) promovarea, distribuirea, negocierea si incheierea de contracte pentru societatile de 
economisire si creditare in sistem colectiv pentru domeniul locativ, precum si prestarea altor 
servicii conexe in legatura cu incheierea si executarea unor astfel de contracte (CAEN 6419)  
d) servicii de intermediere telefonica/call center incluzand dar fara a se limita la furnizarea de 
date, informatii si referinte cu privire la servicii si/sau produse specifice domeniului financiar-
bancar si/sau din domeniile conexe domeniului financiar – bancar (CAEN 8220)

�

�
CAPITOLUL III 

CAPITALUL SOCIAL. AC�IUNILE 

Art. 7 – Capitalul social 

7.1    Capitalul Social al B�ncii este în valoare total� de 1.200.000.000,00 lei, împ�r�it în 
12.000 de ac�iuni nominative cu o valoare nominal� de 100.000 lei fiecare, subscrise de 
ac�ionari astfel cum este prev�zut în Anexa 1 la prezentul Act Constitutiv. 

7.2 Capitalul social ini�ial a fost subscris �i integral v�rsat de c�tre ac�ionarii B�ncii 
(”Ac�ionarii”). 

Art. 8 – Ac�iunile. Drepturi �i obliga�ii decurgând din Ac�iuni 

8.1       Ac�iunile B�ncii sunt ac�iuni nominative �i sunt emise în form� dematerializat�. 

8.2       Ac�iunile B�ncii sunt indivizibile, Banca recunoscând un singur titular pentru fiecare 
ac�iune. 

8.3 Eviden�a ac�iunilor �i a de�in�torilor acestora va fi �inut� la Banc� sau la un registru 
independent privat al ac�ionarilor. Directoratul B�ncii este îndrept��it s� decid� asupra acestui 
fapt, inclusiv s� nominalizeze registrul independent privat, dupa caz. 

8.4 Proprietatea asupra ac�iunilor implic� deplina adeziune fa�� de prezentul Act         
Constitutiv. 

            Art. 9 – Transferul ac�iunilor 

9.1.   Ac�iunile B�ncii se vor transfera între ac�ionarii B�ncii sau c�tre alte persoane fizice, 
juridice sau f�r� personalitate juridic� prin declara�ie/contract semnat�/semnat de cedent �i de 
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cesionar sau de mandatarii lor (care pot fi inclusiv angaja�i ai B�ncii) cu respectarea cerin�elor 
de la art. 9.2.-9.10. de mai jos. 

9.2.   Orice ac�ionar al B�ncii care inten�ioneaz� s� transfere integral sau par�ial ac�iunile 
emise de Banc� aflate în proprietatea sa ("Ac�ionar Cedent") este obligat ca mai întâi s� le 
ofere spre achizi�ie celorlal�i ac�ionari ai B�ncii �i numai în m�sura în care ace�tia nu le 
achizi�ioneaz� în condi�iile de pre� solicitate de Ac�ionarul Cedent acesta din urm� este liber 
s� le transfere c�tre persoane care nu au calitatea de ac�ionari ai B�ncii (ter�i). 

9.3.   Ac�ionarul Cedent va transmite c�tre Banc� o notificare privind inten�ia sa de înstr�inare 
a ac�iunilor de�inute, notificare care va include cel pu�in urm�toarele informa�ii 
("Notificarea"): 

a. numele/denumirea �i datele de identificare complete ale Ac�ionarului Cedent; 

b. num�rul de ac�iuni pe care Ac�ionarul Cedent inten�ioneaz� s� le înstr�ineze; 

c. pre�ul la care Ac�ionarul Cedent inten�ioneaz� s� înstr�ineze ac�iunile; 

d. datele de contact ale Ac�ionarului Cedent, respectiv num�r de telefon �i/sau num�r 
de fax si/sau adresa de email. 

9.4.    Ac�ionarii care beneficiaz� de dreptul de preferin�� men�ionat la art. 9.2. de mai sus sunt 
persoanele înregistrate în registrul ac�ionarilor B�ncii la data la care Banca recep�ioneaz�
Notificarea de la Ac�ionarul Cedent. 

9.5.  În cazul în care, dup� recep�ionarea Notific�rii, Banca constat� existen�a unor 
discrepan�e între informa�iile incluse în Notificare �i informa�iile înregistrate în registrul 
ac�ionarilor va informa Ac�ionarul Cedent despre discrepan�ele în cauz� urmând ca acesta s�
refac� notificarea în mod corespunz�tor �i, dac� este cazul, s� întreprind� demersurile 
necesare pentru modificarea/completarea datelor de identificare înscrise în registrul 
ac�ionarilor. 

9.6.  În termen de maximum 5 (cinci) zile lucr�toare de la recep�ionarea Notific�rii 
concordante cu datele înscrise în registrul ac�ionarilor din data recep�ion�rii Notific�rii �i 
având con�inutul men�ionat la art. 9.3 de mai sus, Banca va disponibiliza pe pagina de internet 
proprie informa�iile referitoare la inten�ia de vânzare a unui num�r de ac�iuni, indicând 
exclusiv num�rul de ac�iuni oferite la vânzare, precum �i pre�ul solicitat de Ac�ionarul Cedent 
pentru fiecare ac�iune. Totodat�, Banca va indica data receptionarii Notificarii, precum si data 
calendaristic� la care o persoan� trebuie s� fie înregistrat� în registrul ac�ionarilor B�ncii 
pentru a beneficia de dreptul de preferin�� la achizi�ia ac�iunilor care fac obiectul Notific�rii. 

9.7.  Persoanele înregistrate ca ac�ionari ai B�ncii la data recep�ion�rii de c�tre Banc� a 
Notific�rii au la dispozi�ie un termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice pentru a-�i exprima 
inten�ia de a achizi�iona num�rul de ac�iuni care face obiectul Notific�rii la pre�ul indicat de 
Ac�ionarul Cedent. Exprimarea inten�iei de a achizi�iona num�rul de ac�iuni care face obiectul 
Notific�rii se realizeaz� prin transmiterea c�tre Banc� a unei notific�ri privind inten�ia de 
achizi�ie, notificare care va con�ine cel pu�in urm�toarele informa�ii ("Notificarea de 

Achizi�ie"):  

a. numele/denumirea �i datele de identificare complete ale ac�ionarului respectiv; 

b. confirmarea inten�iei de a achizi�iona num�rul de ac�iuni pe care Ac�ionarul 
Cedent inten�ioneaz� s� îl înstr�ineze la pre�ul indicat de acesta din urm�; 

c. datele de contact ale ac�ionarului, respectiv num�r de telefon �i/sau num�r de fax 
si/sau adresa de email; 
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d. acordul expres al ac�ionarului privind transferarea de c�tre Banc� a tuturor datelor 
de identificare/contact incluse în Notificarea de Achizi�ie c�tre Ac�ionarul Cedent. 

9.8.   În cazul în care mai mul�i ac�ionari îndrept��i�i transmit B�ncii în termenul men�ionat la 
art. 9.7. de mai sus Notific�ri de Achizi�ie, fiecare dintre ac�ionarii îndrept��i�i va putea 
achizi�iona un num�r de ac�iuni oferite de Ac�ionarul Cedent stabilit cu luarea în considerare a 
ponderii acestora în num�rul total de ac�iuni de�inut de c�tre ace�tia. Notificarile de Achizitie 
vor fi considerate a fi transmise în termen dac� sunt înregistrate la sediul Raiffeisen pân� cel 
târziu la ora 17:00 a ultimei zi din cadrul termenului prevazut la art.9.7. 

9.9.   În termen de maximum 5 (cinci) zile lucr�toare de la expirarea termenului men�ionat la 
art. 9.7. de mai sus Banca va transmite Ac�ionarului Cedent: 

a. datele de identificare �i de contact ale ac�ionarului/ac�ionarilor care a/au transmis 
B�ncii Notificare/Notific�ri de Achizi�ie; în cazul în care sunt mai mul�i ac�ionari, 
Banca va indica Ac�ionarului Cedent num�rul de ac�iuni pe care fiecare dintre 
ac�ionarii interesa�i îl poate achizi�iona în conformitate cu art. 9.8. de mai sus 
urmând ca Ac�ionarul Cedent s� înstr�ineze, la pre�ul indicat în Notificare, 
ac�iunile c�tre ac�ionarul/ac�ionarii care a/au exercitat dreptul de preferin��; sau 

b. confirmarea faptului c� în perioada men�ionat� la art. 9.7 de mai sus, Banca nu a 
recep�ionat nicio Notificare de Achizi�ie �i implicit faptul c� Ac�ionarul Cedent 
poate înstr�ina ac�iunile c�tre un ter� la un pre� cel pu�in egal cu cel înscris în 
Notificare. 

9.10   În cazul în care Ac�ionarul Cedent nu respect� oricare dintre prevederile art. 9.2-9.9 de 
mai sus, Banca este îndrept��it� s� refuze înregistrarea transferului ac�iunilor de la Ac�ionarul 
Cedent c�tre un ter�. 

Art. 10 – Majorarea �i reducerea capitalului social 

10.1  Capitalul social poate fi majorat în conformitate cu hot�rârea Directoratului în sarcina 
c�ruia a fost delegat� o astfel de competen�� conform dispozi�iilor art. 114 din Legea 31/1990, 
cu excep�ia cazului în care majorarea capitalului social are loc prin m�rirea valorii nominale a 
ac�iunilor (cu conditia sa nu fie efectuata prin incorporarea rezervelor, a beneficiilor si a 
primelor de emisiune), caz în care hot�rârea privind aprobarea major�rii capitalului social va fi 
luat� de Adunarea General� Extraordinar� a Ac�ionarilor, cu unanimitate. 

10.2 La fiecare majorare a capitalului, oricare dintre Ac�ionari va avea dreptul s� opteze 
pentru subscrierea de noi ac�iuni propor�ional cu num�rul ac�iunilor pe care le posed� în acel 
moment, in conformitate cu urm�toarea procedur�, cu excep�ia cazului în care Adunarea 
General� Extraordinar� a Ac�ionarilor ar adopta o alt� procedur� în conformitate cu legea 
român�: 

(a)To�i Ac�ionarii vor avea la dispozi�ie o luna de la data public�rii 
hot�rârii Directoratului în conformitate cu dispozi�iile art. 16.9 de 
mai jos, de a accepta subscrierea de noi ac�iuni, propor�ional cu 
participarea la capitalul social din acel moment. 

(b)Dup� expirarea perioadei mentionate mai sus, toate ac�iunile r�mase 
nesubscrise vor fi oferite spre subscriere ter�ilor sau vor fi anulate, in 
conformitate cu hotararea Directoratului. 
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10.3 Directoratul va asigura indeplinirea formalit��ilor prev�zute de legea român� cu privire 
la înregistrarea corespunz�toare a major�rii capitalului social. 

10.4 Capitalul social al B�ncii va putea fi redus în conformitate cu prevederile exprese ale 
Legii 31. De la data publicarii hotararii AGA in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a, 
incepe sa curga termenul de 2 luni in care creditorii Bancii pot contesta hotararea privind 
reducerea capitalului social conform dispozitiilor Legii 31. 

CAPITOLUL IV 
ADUNAREA GENERAL� A AC�IONARILOR 

Art. 11 – Competen�e �i atribu�ii 

�

11.1 Adunarea general� a ac�ionarilor (denumita in continuare <AGA> sau <Adunarea 
Generala a Actionarilor>) este autoritatea suprem� a B�ncii. Adunarea General� a Ac�ionarilor 
poate fi Ordinar� sau Extraordinar�. 

11.2 Adunarea General� Ordinar� a Ac�ionarilor va avea urm�toarele competen�e, precum �i 
orice alte competen�e acordate prin lege sau prin prezentul Act Constitutiv: 

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

11.2.2 s� aleag� membrii Consiliului de Supraveghere si auditorul financiar ;  

11.2.3 s� revoce membrii Consiliului de Supraveghere si auditorul financiar 
oricand va considera necesar; 

11.2.4 s� stabileasc� remunera�ia membrilor Consiliului de Supraveghere, 
precum si principiile si limitele generale cu privire la remuneratia suplimentara 
a membrilor Consiliului de Supraveghere, precum si principiile si limitele 
generale cu privire la remuneratia membrilor Directoratului. 

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

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

  

11.3 Adunarea General� Extraordinar� a Ac�ionarilor va fi competenta s� decid� cu privire 
la urm�toarele aspecte, precum �i orice alte competen�e acordate prin lege sau prin prezentul 
Act Constitutiv: 

11.3.1  schimbarea formei juridice a B�ncii; 

11.3.2  fuziunea B�ncii cu alte societ��i; 

11.3.3  dizolvarea sau divizarea B�ncii; 
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11.3.4  emisiunea de obliga�iuni sau conversia unor astfel de 
obliga�iuni dintr-o categorie în alta sau în ac�iuni; 

11.3.5 orice modificare a Actului Constitutiv al B�ncii. 

          Art. 12 – Convocarea Adun�rii Generale a Ac�ionarilor 

12.1 Adunarea General� Ordinar� a Ac�ionarilor se va întruni cel pu�in o dat� pe an, în 
termenul prevazut de lege, pentru aprobarea incheierii exercitiului financiar anterior. 

12.2 Adunarea General� Extraordinar� a Ac�ionarilor se va întruni ori de câte ori va fi 
necesar. Membrii Directoratului sunt obliga�i s� convoace Adunarea General� Extraordinar� a 
Ac�ionarilor în cazul în care constat� pierderea a jum�tate din capitalul social. 

12.3����Adunarea General� a Ac�ionarilor va fi convocat� de c�tre Directorat care va putea 
stabili ca aceasta s� se intruneasc� �i la o alt� adres� decât cea a sediului social al B�ncii��

12.4 Instiintarea pentru convocare va fi facuta/comunicata prin oricare din modalitatile 
prevazute de legislatia in vigoare in acel moment, inclusiv prin scrisoare recomandata sau prin 
scrisoare transmisa pe cale electronica, conform hotararii Directoratului. 

12.5  In�tiin�area va  include toate elementele prev�zute de legisla�ia în vigoare în acel 
moment.   

12.6.   In in�tiin�are se vor putea stabili �i data �i ora celei de-a doua convoc�ri, în cazul în care 
la prima convocare nu au fost intrunite cerin�ele referitoare la cvorum. 

Art. 13 – Organizarea Adun�rii Generale a Ac�ionarilor 

13.1 Condi�ii de cvorum.  

Adun�rile Ordinare. La prima convocare, Adunarea General� Ordinar� a 
Ac�ionarilor va fi legal constituit� dac� este prezent sau reprezentat cel pu�in jum�tate 
din capitalul social. În cazul în care cvorumul nu este întrunit la prima convocare, cea 
de-a doua  �i la urm�toarele convoc�ri, Adunarea General� Ordinar� a Ac�ionarilor va fi 
considerat� valabil constituit� indiferent care este partea de capital prezent� sau 
reprezentat�. 

Adun�rile Extraordinare. La prima convocare, Adunarea General� Extraordinar�
a Ac�ionarilor va fi legal constituit� dac� este prezent sau reprezentat cel pu�in jumatate 
din capitalul social. În cazul în care cvorumul nu este întrunit la prima convocare, cea 
de-a doua Adunare General� Extraordinar� a Ac�ionarilor va fi considerat� valabil 
constituit� dac� este prezent sau reprezentat cel pu�in o cincime din capitalul social. 

13.2 Ac�ionarii pot fi reprezenta�i în Adunarea General� a Ac�ionarilor de c�tre orice 
persoan�, indiferent dac� aceasta  are sau nu calitatea de Ac�ionar al B�ncii, prin procur�
special� ce va fi depusa in original la sediul Bancii cu 48 de ore inainte de adunare. 

13.3 �edin�a Adun�rii Generale a Ac�ionarilor va fi prezidat� de Pre�edintele Directoratului 
sau, în absen�a lui, de c�tre Prim Vice-Presedinte sau, in absenta lui, de catre oricare dintre 



  

9

Vicepre�edintii desemnati anterior de c�tre Directorat. Adunarea General� a Ac�ionarilor va 
numi dintre Ac�ionarii B�ncii unul sau mai mul�i secretari care vor verifica lista de prezen�� a 
Ac�ionarilor, specificând capitalul social reprezentat de fiecare, precum �i îndeplinirea tuturor 
formalit��ilor cerute de lege �i de prezentul Act Constitutiv pentru �inerea adun�rii. Unul dintre 
secretari va redacta procesul-verbal al �edintei. Pre�edintele va numi dintre angaja�ii B�ncii 
unul sau mai mul�i secretari tehnici care vor asista secretarii în îndeplinirea atribu�iilor acestora 
referitoare la �edintele Adun�rii Generale a Ac�ionarilor. Dup� constatarea îndeplinirii 
prevederilor legale �i a celor din prezentul Act Constitutiv referitoare la �inerea adun�rii 
generale, se va trece la dezbaterea problemelor înscrise pe ordinea de zi. 

13.4 Procesele-verbale ale adun�rilor generale ale ac�ionarilor vor fi înregistrate într-un 
registru special, �inut la sediul B�ncii. Aceste procese verbale vor men�iona îndeplinirea 
formalit�tilor privind convocarea �i vor include numele Ac�ionarilor participan�i sau al 
reprezentan�ilor acestora, num�rul de ac�iuni reprezentate, un sumar al dezbaterilor, hot�rârea 
adoptat� �i, la cererea Ac�ionarilor, declara�iile f�cute de ace�tia în timpul �edin�ei. Procesul 
verbal va fi semnat de pre�edintele de �edin�� �i de secretar �i va avea anexate documentele 
privitoare la convocare, precum �i lista ac�ionarilor participan�i. 

13.5    Adunarea Generala a Actionarilor se poate tine si prin corespondenta. 

Art. 14 – Exercitarea dreptului de vot în Adunarea General� a Ac�ionarilor 

14.1 La prima convocare, Adunarea General� Ordinar� a Ac�ionarilor va adopta hot�râri cu 
majoritatea voturilor Ac�ionarilor prezenti. La cea de-a doua convocare �i la urm�toarele, 
Adunarea General� Ordinar� a Ac�ionarilor va adopta hot�râri cu majoritatea voturilor 
Ac�ionarilor prezen�i la �edin�� sau reprezenta�i în mod corespunz�tor.  

La prima convocare, Adunarea General� Extraordinar� a Ac�ionarilor va adopta hot�râri cu 
votul Ac�ionarilor reprezentând cel pu�in jum�tate din capitalul social prezent la sedinta sau 
reprezentat in mod corespunzator. La cea de-a doua convocare �i la urm�toarele, Adunarea 
Generala Extraordinar� a Ac�ionarilor va adopta hot�râri cu votul Ac�ionarilor prezen�i la 
�edin�� sau reprezenta�i în mod corespunz�tor, reprezentând o treime din capitalul social�
prezent sau reprezentat. Hotararea de modificare a obiectului principal de activitate al Bancii, 
de reducere a capitalului social (daca o astfel de hotarare este de competenta AGA), de 
schimbare a formei juridice, hotararile cu privire la fuziune, divizare sau dizolvarea Bancii vor 
fi luate cu majoritatea a cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii 
prezenti la sedinta sau reprezentati. 

14.2 Hot�rârile Adun�rii Generale a Ac�ionarilor se vor adopta prin vot deschis, cu excep�ia 
hot�rârilor referitoare la alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere, revocarea acestora �i 
stabilirea r�spunderii membrilor Consiliului de Supraveghere si ai Directoratului.  

14.3 Ac�ionarii vor vota în general prin ridicarea mâinii. Ab�inerile nu vor produce nici un 
efect juridic, nu vor fi interpretate ca vot pozitiv sau negativ �i nici nu vor influen�a cerin�ele 
referitoare la cvorum. 

14.4 Hot�rârile Adun�rii Generale a Ac�ionarilor vor fi obligatorii �i pentru Ac�ionarii 
absen�i sau nereprezenta�i, precum �i pentru Ac�ionarii care au votat împotriv�. 
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CAPITOLUL V 
ADMINISTRAREA B�NCII 

Administrarea si reprezentarea Bancii sunt asigurate printr-un sistem de administrare dualist de 
catre: 

• Consiliul de Supraveghere si 

• Directoratul 

Art. 15 - Consiliul de Supraveghere. Structura si competente 

15.1  Consiliul de supraveghere (denumit in continuare “Consiliul de Supraveghere” sau 
“CS”) va exercita un control permanent asupra conducerii Bancii, astfel cum aceasta este 
realizata de catre Directorat. 

15.2  CS va fi format dintr-un numar de 8 (opt) membri, urmand a fi numiti de AGA Bancii 
pentru mandate de 4 (patru) ani, cu posibilitatea de a fi realesi pentru perioade suplimentare. 
Membrii CS pot fi cetateni romani sau straini, in orice proportie. CS va alege dintre membrii 
sai presedintele Consiliului de Supraveghere (“Presedintele CS”), care va folosi intotdeauna 
aceasta titulatura in activitatea sa. De asemenea, CS poate alege dintre membrii unul sau mai 
multi vicepresedinti ai Consiliului de Supraveghere („Vicepresedinte CS”/„Vicepresedinti 
CS”) care va/vor folosi intotdeauna aceasta titulatura in activitatea desfasurata. 

15.3  Membrii CS sunt numiti de catre AGA Bancii dintre candidatii pentru pozitia de 
membru CS nominalizati de catre membrii CS actuali sau de catre actionari. Membrii CS pot fi 
revocati oricand de AGA Bancii cu majoritate de doua treimi din numarul voturilor actionarilor 
prezenti la sedinta. 

15.4    In caz de vacanta a pozitiei de membru al Consiliului de Supraveghere, CS poate 
numi un nou membru interimar pana la tinerea sedintei AGA ordinare. In cazul in care vacanta 
determina o scadere a numarului membrilor CS sub numarul minim legal, Directoratul va 
trebui sa convoace imediat AGA pentru a inlatura situatia de vacanta. 

15.5        CS va avea urmatoarele indatoriri si competente: 
a) Stabilirea numarului exact de membri ai Directoratului, precum si a 

competentelor acestora; 
b) Numirea si revocarea membrilor Directoratului; 
c) Verificarea conformitatii cu legea, cu actul constitutiv si cu hotararile 

adunarii generale, a operatiunilor de conducere a Bancii; 
d) Prezentarea, cel putin o data pe an, catre adunarea generala a actionarilor, a 

unui raport cu privire la activitatea de supraveghere desfasurata; 
e) Convocarea adunarii generale a actionarilor in situatii exceptionale, cand 

interesul Bancii o cere. 
15.6 Consiliul de Supraveghere va crea comitetele consultative prevazute de lege si poate 
stabili de asemenea orice alte comitete dintre membrii sai, astfel cum acestea vor fi considerate 
necesare in vederea desfasurarii activitatilor Bancii.  
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15.7 Termenii si conditiile specifice care se vor aplica organizarii si functionarii comitetelor 
mentionate mai sus vor fi stabilite prin hotarari adoptate in acest sens de catre Consiliul de 
Supraveghere. In cazul in care vor fi create, astfel de comitete vor include o persoana 
independenta, in cazul in care aceasta este o cerinta expresa a legii. 

15.8  CS se va intruni cel putin o data la fiecare 3 (trei) luni. Presedintele CS va convoca 
sedintele CS si le va prezida (sau in absenta sa, unul dintre vicepresedinti sau, dupa caz, un alt 
membru al CS desemnat de catre Presedinte va conduce sedinta). Presedintele de sedinta va 
numi un secretar care va putea fi membru CS sau nu. Sedintele CS vor fi tinute in termen de 
15 (cincisprezece) zile de la convocare. Membrii Directoratului pot fi de asemenea convocati 
in vederea participarii la sedintele CS, fara drept de vot. Fiecare sedinta CS se va incheia cu 
redactarea unui proces-verbal care va include numele participantilor, ordinea de zi, ordinea 
deliberarilor, hotararile luate, numarul de voturi inregistrate si opiniile divergente. Membrii 
CS pot fi reprezentati la sedintele CS numai printr-un alt membru CS. Procesul-verbal va fi 
semnat de presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt membru CS participant la sedinta, 
impreuna cu secretarul de sedinta. 

15.9 Pentru ca o sedinta a Consiliului de Supraveghere sa fie considerata tinuta in mod 
valabil, va fi necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor sai. Hotararile vor 
fi luate cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, cu exceptia hotararilor referitoare la 
numirea si revocarea Presedintelui CS, care vor fi luate cu majoritatea absoluta a membrilor 
sai. In caz de paritate de voturi, Presedintele CS va avea vot decisiv. 

15.10 Sedintele CS vor putea fi de asemenea tinute prin teleconferinta, cu conditia totusi ca 
toti participantii la respectiva teleconferinta sa aiba posibilitatea sa asculte si sa vorbeasca in 
mod egal. Toate hotararile adoptate vor respecta cerintele de cvorum prevazute de actul 
constitutiv si vor fi valabile si obligatorii doar cu conditia consemnarii acestora prin grija 
membrilor CS, in forma unui proces-verbal, ce va fi transmis in termen de 48 ore (prin fax sau
curier rapid) catre toti participantii la teleconferinta in scopul semnarii in mai multe exemplare. 
Procesul-verbal semnat va fi transmis pe fax, exemplarele acestui proces-verbal purtand 
semnaturile originale fiind transmise prin posta la sediul Bancii de catre fiecare membru CS in 
termen de 48 ore de la data primirii procesului-verbal respectiv. Toate procesele-verbale astfel 
semnate vor fi tinute impreuna cu toate celelalte procese-verbale ale Consiliului de 
Supraveghere. 

15.11 In plus, Consiliul de Supraveghere va fi autorizat sa adopte hotarari in scris sau prin 
orice mijloace de comunicare electronice ce respecta conditiile prevazute mai sus (cu exceptia 
hotararilor referitoare la situatiile financiare anuale sau la capitalul autorizat, dupa caz). Astfel 
de hotarari vor fi imediat inregistrate in registrul de hotarari ale Consiliului de Supraveghere 
tinut de Banca.  

15.12   Consiliul de Supraveghere va fi format din persoanele specificate in Anexa 2. 

Art. 16 - Directoratul. Structura si competente 

16.1 Directoratul (denumit in continuare “Directorat”) ia toate masurile necesare si cerute in 
vederea aducerii la indeplinire a obiectului de activitate, cu exceptia chestiunilor care, conform 
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legii, sunt de competenta AGA sau a Consiliului de Supraveghere (astfel cum acesta este 
definit in prezentul). Directoratul are deplina competenta cu privire la conducerea Bancii. 

16.2 Directoratul va fi format dintr-un numar de minimum 3 (trei) membri si maximum 7 
(sapte) membri, persoane fizice, de nationalitate romana sau straina in orice proportie.  
Numarul membrilor Directoratului va fi stabilit de Consiliul de Supraveghere. Directoratul va 
avea un Presedinte desemnat de catre Consiliul de Supraveghere si de asemenea vor putea fi 
desemnati unul sau mai multi Prim-Vicepresedinti si unul sau mai multi Vicepresedinti, prin 
hotararea Consiliului de Supraveghere. In cazul in care este desemnat un singur Prim- 
Vicepresedinte, acesta va prelua responsabilitatile zilnice ale Presedintelui, in cazul in care 
Presedintele este absent. In cazul in care sunt desemnati mai multi Prim-Vicepresedinti, 
precum si in cazul in care nu este desemnat niciun Prim-Vicepredinte, responsabilitatile zilnice 
ale Presedintelui vor fi preluate in cazul in care Presedintele este absent, de catre Prim- 
Vicepresedintele/Vicepresedintele desemnat de catre Presedinte. Membrii Directoratului vor 
utiliza titlurile atribuite in cadrul Directoratului in desfasurarea activitatii (e.g., Presedintele 
Directoratului va fi Presedintele Bancii).  

16.3 Membrii Directoratului vor fi numi�i �i revoca�i de c�tre Consiliul de Supraveghere 
pentru mandate de pân� la 4 (patru) ani, cu posibilitatea de a fi reale�i pentru mandate 
suplimentare. Cu ocazia numirii membrilor Directoratului, Consiliul de Supraveghere va stabili 
�i durata fiec�rui mandat.  

16.4 Conducerea operativa a bancii va fi realizata de Directorat, care va avea      
competenta de a infiinta diverse comitete sub autoritatea sa, cu respectarea prevederilor 
legale, a actului constitutiv si a reglementarilor interne ale Bancii. 

16.5  In relatiile cu tertii si in justitie, Banca va fi reprezentata de oricare membru al      
Directoratului. Membrii Directoratului pot delega dreptul de a angaja si de a reprezenta Banca 
catre angajati si terti, in limitele stabilite de Directorat. 

16.6 Membrii Directoratului se pot  intalni in orice moment pentru probleme legate de 
conducerea de zi cu zi a Bancii. Sedintele Directoratului vor fi convocate de Presedintele 
acestuia intr-un termen rezonabil, anterior datei sedintei, prin notificarea tuturor membrilor 
Directoratului cu privire la data, locul, ordinea de zi si documentele necesare pentru sedinta 
respectiva. 

16.7 Pentru ca sedintele Directoratului sa aiba loc in mod valabil este necesara prezenta a cel 
putin jumatate din numarul membrilor acestuia. Hotararile Directoratului vor fi luate cu 
majoritatea voturilor membrilor prezenti. In caz de paritate, Presedintele va avea vot decisiv.  

16.8 Directoratul va avea urmatoarele atributii si competente, precum si orice alte atributii si 
competente acordate prin lege sau prin prezentul Act Constitutiv: 

a)    Sa aprobe modificarea obiectului de activitate al Bancii (aceasta competenta 
este delegata prin prezentul Act Constitutiv in conformitate cu 
prevederile Art. 114 din Legea 31), cu exceptia modificarii domeniului 
principal de activitate si a obiectului principal de activitate, care sunt de 
competenta exclusiva a AGA; 
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b) Sa aprobe schimbarea sediului Bancii (aceasta competenta este delegata 
prin prezentul Act Constitutiv in conformitate cu prevederile Art. 114 
din Legea 31);  

c) Sa aprobe infiintarea sau desfiintarea de sedii secundare (unitati 
teritoriale), ale bancii  fara personalitate juridica; 

d) Sa aprobe majorarea de capital, cu exceptia cazului in care majorarea 
respectiva este facuta prin majorarea valorii nominale a actiunilor (daca 
aceasta nu are loc prin incorporarea rezervelor, beneficiilor si primelor 
de emisiune), cand hotararea de aprobare a majorarii capitalului social 
trebuie luata de AGA Extraordinara, cu unanimitate de voturi;   

e) Sa adopte/ia masuri pentru adoptarea tuturor hotararilor legate de 
implementarea prevederilor planului de activitate si ale bugetului Bancii; 

f) Sa ia masuri pentru stabilirea normelor si reglementarilor interne ale 
cadrului general de munca, precum si prerogativele sefilor de 
departamente si ale conducerii unitatilor teritoriale;  

g) Sa aprobe  contractul  colectiv de munca; 
h) Sa aprobe organigrama Bancii, numarul de angajati si nivelul salariilor 

personalului Bancii; 
i) Sa elaboreze si sa supuna aprobarii CS, cel putin la fiecare 3 (trei) luni, 

un raport scris privind conducerea Bancii, activitatea acesteia si evolutia 
potentiala, precum si informatii cu privire la orice alte probleme care ar 
putea avea influenta semnificativa asupra Bancii; 

j) Sa puna la dispozitia Consiliului de Supraveghere situatiile financiare 
anuale si raportul de activitate de indata ce acestea au fost elaborate, 
impreuna cu propriile propuneri pentru distributia profitului, inainte de a  
supune propunerea respectiva aprobarii AGA.  

16.9     Hotararile Directoratului, in conformitate cu prevederile Articolelor 4.1, 10.1, 10.2 lit.a) si 
16.8 literele (a), (b), (c) si (d) de mai sus sunt supuse, in ceea ce priveste publicarea, inregistrarea si 
raportarea, tuturor formalitatilor prevazute de lege aplicabile hotararilor AGA cu privire la 
problemele respective, inclusiv publicarea in Monitorul Oficial si intr-un ziar de larga raspandire 
din Bucuresti. 

16.10 Sedintele Directoratului vor fi prezidate de Presedinte sau, in absenta acestuia de catre 
oricare membru al Directoratului desemnat de catre Presedinte. Presedintele sedintei va 
desemna un secretar, care poate fi membru al Directoratului sau nu. Secretarul desemnat de 
presedintele sedintei va redacta procesul-verbal al sedintei. Procesele-verbale vor contine 
numele participantilor, ordinea de zi, ordinea deliberarilor, hotararile luate, numarul de voturi 
inregistrate si opiniile divergente. Procesele-verbale vor fi semnate de toti membrii prezenti si 
de secretarul sedintei. 

16.11 Prevederile Articolelor 15.10 si 15.11 se vor aplica si sedintelor Directoratului. 

16.12   Directoratul va fi format din persoanele specificate in Anexa 3. 
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CAPITOLUL VI 

AUDITORUL FINANCIAR  

Art. 17 – Numirea 

17.1   Auditorul financiar va fi o persoan� juridic� autorizat� de Camera Auditorilor Financiari 
din România s� desf��oare activitate de auditor financiar în condi�iile legii �i este desemnat de 
c�tre Adunarea General� Ordinar� a Ac�ionarilor. 

17.2   Directoratul este împuternicit s� încheie �i s� stabileasc� cu auditorul financiar termenii 
�i condi�iile Contractului de Asigurare de Servicii de Audit Financiar. 

     Art. 18 – Atribu�ii 

18.1.  Auditorul financiar va avea competentele si responsabilitatile prevazute in general de 
legislatia aplicabila activitatii de audit, precum si atributiile si competentele prevazute expres 
de legislatia aplicabila institutiilor de credit. 

18.2.  Datele de identificare ale auditorului financiar al Raiffeisen BANK S.A. sunt 
urmatoarele: 

            -  denumirea: S.C. ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L. 
- sediul: Cladirea Bucharest Tower Center, Etajul 21, Bd. Ion Mihalache, nr. 15 - 

17, sector 1, Bucuresti, Cod de inregistrare fiscala RO11909783, nr. de ordine 
in Registrul Comertului J40/5964/1999 

-  reprezentant: Gelu Gherghescu – cetatean roman, identificat cu Carte de 
Identitate Seria RR Nr. 440836,  CNP 1721213344267.

CAPITOLUL VII 
ACTIVITATEA B�NCII 

Art. 19 - Anul fiscal 

19.1.  Anul fiscal al B�ncii va începe la data de 1 ianuarie �i se va încheia la data de 31 
decembrie. 

Art. 20 - Registrele contabile �i situatiile financiare 

20.1  Registrele B�ncii vor fi �inute în limba român�, în conformitate cu legisla�ia român� �i cu 
regulamentele aplicabile societ�tilor bancare. 

20.2 Un exemplar al situatiilor financiare ale B�ncii împreun� cu contul de profit �i pierderi, 
raportul membrilor Directoratului, raportul auditorului financiar �i procesul-verbal al Adun�rii 
Generale Ordinare a Ac�ionarilor vor fi depuse la Registrul Comer�ului, cu publicarea în 
Monitorul Oficial a unui anun� despre respectiva depunere, potrivit legii. 
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20.3 Situatiile financiare ale Bancii intocmite pe baza individuala si, dupa caz, pe baza  
consolidata, trebuie sa fie auditate, potrivit legii, de auditori financiari aprobati de Banca 
Nationala a Romaniei. 

Art. 21 - Profiturile �i pierderile B�ncii 

21.1 Profitul B�ncii, dup� deducerea contribu�iilor la fondurile prev�zute de legisla�ia 
român� �i dup� plata impozitelor, va fi distribuit în conformitate cu hot�rârea Adun�rii 
Generale a Ac�ionarilor. 

21.2 Banca va avea dreptul s� transfere în str�in�tate, în valut�, dividendele datorate 
Ac�ionarilor str�ini, potrivit legisla�iei române. 

21.3 Banca va constitui fondul legal de rezerv�, precum �i orice alte fonduri prev�zute de 
legisla�ia român� �i de regulamentele B�ncii Na�ionale a României sau considerate necesare de 
c�tre Banc� în scopul bunei func�ion�ri a acesteia. 

Art. 22 - Registrele B�ncii  

Banca va întocmi �i �ine în limba român�, la sediul ei, urm�toarele documente �i registre: 

(1) Actul Constitutiv, precum �i actele adi�ionale la acesta; 

(2) Registrul �edin�elor Adun�rii Generale a Ac�ionarilor; 

(3) Registrul sedintelor Directoratului si ale Consiliului de Supraveghere, precum si 
cele ale comitetelor prevazute de lege sau de reglementarile Bancii Nationale  a 
Romaniei si, dupa caz, ale comitetelor  constituite pe baza  hotararii organelor statutare  
ale Bancii; 

(4) Registrul obliga�iunilor; 

(5) registre contabile �i eviden�e care s� reflecte în mod clar �i exact starea 
activit��ilor sale, cu explicarea tranzac�iilor �i a st�rii sale financiare, astfel încât 
s� permit� B�ncii Na�ionale a României s� constate respectarea de c�tre Banc� a 
prevederilor legale; 

(6) regulamente interne legate de desf��urarea activit��ii �i orice amendamente ale 
acestora; 

 (7) orice alte registre cerute prin lege sau prin reglement�rile B�ncii Na�ionale a 
României. 

CAPITOLUL VIII 
DIZOLVAREA �I LICHIDAREA B�NCII 

Art. 23- Dizolvarea B�ncii 

23.1 Dizolvarea B�ncii va avea loc în conformitate cu hot�rârea Adun�rii Generale a 
Ac�ionarilor sau prin orice alt� modalitate prev�zut� de legisla�ia român�. 
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23.2 În cazul dizolv�rii, Banca va respecta formalit��ile prev�zute de lege în vederea 
dizolv�rii. 

Art. 24 - Lichidarea B�ncii 

24.1 În eventualitatea dizolv�rii B�ncii, lichidarea va fi efectuat� de un num�r de 1 pân� la 3 
lichidatori numi�i de Adunarea General� a Ac�ionarilor. Cu ocazia numirii acestor lichidatori, 
Adunarea General� a Ac�ionarilor  va stabili �i remunera�ia acestora. 

24.2 Toate documentele emise de c�tre Banc� pe durata procesului de lichidare vor men�iona 
faptul c� Banca se afl� în lichidare. 

24.3 Lichidarea se va desf��ura în condi�iile �i cu respectarea procedurilor prev�zute de legisla�ia 
în vigoare. 

CAPITOLUL IX 
PREVEDERI FINALE 

Art. 25 -   Banca va respecta toate prevederile legisla�iei aplicabile activit�tii bancare din România. 

Art. 26 - Prevederile prezentului Act Constitutiv se vor completa cu prevederile legii privind 
societ��ile comerciale �i cu prevederile legisla�iei bancare aplicabile. 

Prezentul Act Constitutiv a fost aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a 
Actionarilor adoptata in sedinta din data de 18.05.2002 si a fost reactualizat ca urmare a 
Deciziei Consiliului de Supraveghere din data de 21.03.2017, precum si a Scrisorii Bancii 
Nationale a Romaniei din data de 14.07.2017, cuprinzand toate modificarile intervenite pana 
la data autentificarii lui. 

Redactat si tehnoredactat in limba romana, intr-un numar de 3 (trei) exemplare cu valoare de 
original. 

      Steven Cornelis van Groningen 

Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.



Anexa 1 la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. 

Structura capitalului social al Raiffeisen Bank S.A. 

Nr. 

Crt
Denumire actionari Sediul Social Nationalitatea

Capital social subscris 

(exprimat in lei) 

Capital social varsat 

(exprimat in lei) 

Nr. actiuni 

detinute 

Procent de

detinere 

1 
Raiffeisen SEE 
Region Holding 
GmbH 

Am Stadtpark  
9, 1030 Viena 

Austriaca 1.199.100.000

1.199.100.000 lei, din care: 
141.743.242,15 EUR 
(echiv. a 484.092.845,03 lei) 
si 
715.007.154,97 lei, din care:  
5.447 lei aport in natura 

11.991 99,92%

2 
Alti actionari persoane 
juridice (2) 

Evidentiati in 
Registrul 

Actionarilor  
Romana 200.000 200.000 lei 2 0,02%

3 
Alti actionari persoane 
fizice (6) 

Evidentiati in 
Registrul 

Actionarilor  
Romana 700.000 700.000 lei 7 0,06%

 Total actionari (9)  - 1.200.000.000

1.200.000.000 lei din care: 
141.743.242,15 EUR 
(echiv. a 484.092.845,03 lei) 
si 
715.907.154,97 lei, din care  
5.447 lei aport in natura 

12.000 100,00%

       Steven Cornelis van Groningen 

Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.
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Anexa 2 la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. 
                                                           Structura Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A. 

Nr. 

Crt. 
Numele si prenumele Data si locul nasterii Cetatenia Actul de identitate Domiciliul/Resedinta  Titulatura functiei 

1. Johann Strobl 
18.09.1959 

Mattersburg, Austria 
Austriaca 

Pasaport tip PS cod AUT nr. S 1105603 
eliberat de BM fuer Inneres la data de 

20.03.2013 

A-7210 Walbersdorf, 
Hauptstrasse 37, Austria 

Presedinte 

2. Martin Grull 
25.10.1959 

Viena, Austria 
Austriaca 

Pasaport tip PS cod AUT nr. S 1105545 emis 
de BM fuer Inneres la data de 22.07.2013 

Dr. Hanns Schuerff- Gasse 
21,  

2340 Moedling, Austria 
Vicepresedinte 

3. Ileana  Anca Ioan 
03.02.1962 

Tirgoviste, Romania 
Romana 

Carte de identitate seria RR nr.  
879280 eliberata de  Mun.  

Bucuresti la data de 23.01.2012 

Bucuresti, str. Olimpului nr. 
53, sector 4 

Membru independent

4. Klemens Josef Breuer 
16.12.1967 

Eschweiler, Germania 
Germana 

Pasaport tip P cod D nr. 526106580 eliberat 
de Gemeinde Roetgen la data de 08.06.2007

Willemslaegerweg 25, 
52159 Roetgen, Germania 

Membru 

5. Peter Lennkh 
10.06.1963 

Schwarzach/Pongau 
Austriaca 

Pasaport tip PS cod AUT nr. S 1200128 
eliberat de BM fuer Inneres la data de 

21.01.2015 

Pierrongasse 5,  A-1140 
Vienna, Austria 

Membru 

6. Andreas Gschwenter 
16.01.1969 

Schwaz 
Austriaca 

Pasaport tip P, cod AUT, nr. P 7027135, 
eliberat de ÖB Kiew la data de 11.04.2013 

Wolkersbergenstrasse 14, 
A-1130 Viena, Austria 

Membru 

7. Ana Maria Mihaescu 
29.07.1955 

 Tarnaveni, Romania 
Romana 

Carte de identitate seria RD nr.  
662250 eliberata de Mun.  

Bucuresti la data de 17.09.2010 

Bld. Libertatii Nr. 22, Bl. 
102, Sc. 6, Et.4, Ap. 118, 

Sector 5, Bucuresti 
Membru independent

             Steven Cornelis van Groningen 

Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.
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Anexa 3 la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. 
               Structura Directoratului Raiffeisen Bank S.A. 

Nr. 

Crt. 
Numele si prenumele Data si locul nasterii Cetatenia Actul de identitate Domiciliul/Resedinta din Romania Titulatura functiei

1. 
Steven Cornelis van 

Groningen 
29.12.1957 

Diepenveen, Olanda 
Olandeza 

Pasaport tip P cod NLD nr. 
NXR4HHC36 emis de  Minister van 

Buitenlandse Zaken la data de 
06.09.2016 

Bucuresti, Strada Atena nr. 20, 
Sector 1 Presedinte 

2. 
James Daniel 
Stewart, Jr. 

18.11.1954 
Pennsylvania, S.U.A. 

Americana 
Pasaport tip P cod USA nr. 488465731
emis de Departamertul de Stat al USA 

la 24.07.2013 

Bucuresti, Str. Jandarmeriei Nr. 14, 
Bl. 2, Sc. A, Ap. 23 Sect. 1 

Vicepresedinte 

3. 
Vladimir Nikolov 

Kalinov 
08.07.1970 

Sofia, Bulgaria 
Bulgara 

Pasaport tip P cod BGR nr. 
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ACTUL CONSTITUTIV 

AL RAIFFEISEN BANK S.A. 

CAPITOLUL I 

DENUMIRE, FORMA JURIDIC�, EMBLEMA, SEDIU, DURATA 

Art. 1 – Denumire 

1.1.   Denumirea b�ncii reglementat� prin prezentul Act Constitutiv va fi “RAIFFEISEN 
BANK” S.A. (denumit� în continuare “Banca”). 

Art. 2 – Forma juridic� a B�ncii 

2.1 Banca este persoan� juridic� român�, organizat� în forma juridic� a unei societ��i pe  
ac�iuni. Aceasta i�i desf��oar� activitatea în conformitate cu legile române �i cu prezentul  
Act Constitutiv. 

2.2 Adunarea General� a Ac�ionarilor va decide asupra statutului viitor de societate 
deschis� al B�ncii, în conformitate cu legisla�ia aplicabil�. Cu exceptia cazului in care legea 
prevede in mod expres contrariul, Directoratul (astfel cum este definit mai jos) va decide în 
legatur� cu listarea/delistarea ac�iunilor B�ncii la/de la Bursa de Valori Bucure�ti sau de pe 
orice alt� pia�� de capital organizat�, na�ional� sau interna�ional�. 

Art. 3 – Emblema B�ncii 

3.1.    Emblema B�ncii se va compune din sigla Raiffeisen �i denumirea B�ncii format� din 
cuvintele “Raiffeisen” �i “BANK”. 
Sigla Raiffeisen este pozi�ionat� în partea stâng� �i este format� din capetele încruci�ate a doi c�lu�i 
stiliza�i, încadra�i într-un chenar sub forma unui p�trat cu latura de 30 mm. C�lu�ii �i chenarul sunt 
de culoare neagr� 100 %, iar fondul p�tratului este de culoare galben� nuan�a Pantone Yellow C. 
Cei doi c�lu�i sunt simbolul siguran�ei �i securit��ii sub un acoperi� p�zit.  
Denumirea este pozi�ionat� în partea dreapt� pe aceea�i latur� cu sigla, la o distan�� de 1/6 de 
aceasta, având aceea�i l��ime. Denumirea const� din: 

- rândul de sus cuprinde cuvântul “Raiffeisen” care este scris cu caractere mici, cu 
excep�ia primei litere care este scris� cu majuscul�. Partea superioar� a literelor “f” �i 
punctele literelor “i” vor fi situate pe linia superioar� invizibil� a emblemei; 

- rândul de jos va cuprinde cuvântul “BANK” care este scris cu caractere majuscule 
cursive. Limita superioar� a literei “R” �i limita inferioar� a literei “B” sunt la acela�i 
nivel cu chenarul siglei. 

Denumirea este scris� cu culoarea neagr� 100% pe fond alb, obligatoriu cu fonturi Futura în 
una din urm�toarele variante: Futura Regular, Futura Regular Oblique, Futura Heavy Oblique, 
Futura Bold, Futura Bold Oblique. 
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3.2.   Emblema B�ncii este prezentat� în forma grafic� în Anexa 4 a prezentului Act Constitutiv. 

Art. 4 – Sediul B�ncii 

4.1 Sediul B�ncii se afl� în Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca Nr. 246C, Cladirea Sky 
Tower, etajele 2, 3, 4, 5, 6 si 7. Sediul B�ncii poate fi schimbat în orice alt loc din România, 
în conformitate cu hot�rârea Directoratului catre care a fost delegata o astfel de competen�� în 
conformitate cu dispozi�iile art. 114 din Legea nr. 31/1990, republicat� si ulterior modificata 
si completata (denumita in continuare “Legea 31”). 

4.2    Banca i�i desf��oar� activitatea prin unitati teritoriale (sedii secundare) deschise în �ar� �i 
în str�in�tate. Banca poate înfiin�a/desfiinta/modifica/reorganiza astfel de unitati teritoriale 
(sedii secundare) in baza hot�rârii Directoratului (care va fi de asemenea competent sa decida 
cu privire la tipul acestor unitati teritoriale). 

Art. 5 – Durata B�ncii 

5.1 Durata B�ncii va fi nelimitat�, începând de la data înmatricularii la Registrul Comer�ului. 

CAPITOLUL II 
OBIECTUL DE ACTIVITATE AL B�NCII 

Art. 6 – Obiectul de activitate al B�ncii 

6.1.   Scopul Bancii este acela de a se angaja în orice fel de activitati din domeniul 
tranzactiilor financiar- bancare si în orice fel de activitati legate de aceasta, potrivit legislatiei 
române în vigoare, în limitele autorizatiei de functionare acordata Bancii de Banca Nationala 
a Romaniei. 

I. Principalul domeniu de activitate al Bancii il constituie activitatea de intermediere 
monetara (CAEN 641). 

II. Obiectul principal de activitate il reprezinta alte activitati de intermedieri monetare 
(CAEN 6419). 

III. Obiectul de activitate al Bancii include, de asemenea, urmatoarele activitati: 

A) ACTIVITATI CARE SE CIRCUMSCRIU DOMENIULUI FINANCIAR: 

a) atragere de depozite si de alte fonduri rambursabile (CAEN 6419) 
b) acordare de credite incluzand printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring 
cu sau fara regres, finantarea tranzactiilor comerciale, inclusiv forfetare (CAEN 6419)  
c) operatiuni de plati (CAEN 6419) 
d) emitere si administrare de mijloace de plata, cum ar fi: carti de credit, cecuri de calatorie si 
alte asemenea, inclusiv emitere de moneda electronica (CAEN 6612) 
e) emitere de garantii si asumare de angajamente (CAEN 6419) 
f) tranzactionare in cont propriu sau in contul clientilor, in conditiile legii, cu: 
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- instrumente ale pietei monetare, cum sunt: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de 
depozit; (CAEN 6419) 
- valuta (CAEN 6419) 
- contracte futures si options financiare  (CAEN 6419; 6499) 
- instrumente avand la baza cursul de schimb si rata dobanzii; (CAEN 6419) 

- valori mobiliare si alte instrumente financiare transferabile;  (CAEN 6419) 
g) participarea la emisiunea de valori mobiliare si alte instrumente financiare, prin subscrierea 
si plasamentul acestora ori prin plasament si prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni; 
(CAEN 6612) 
h) servicii de consultanta cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri si alte aspecte 
legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni si achizitii si prestarea altor servicii de 
consultanta (CAEN 6619; 7022) 
i) administrare de portofolii si consultanta legata de aceasta;  (CAEN 6612) 
j) custodie si administrare de instrumente financiare  (CAEN 6419) 
k) intermediere pe piata interbancara;  (CAEN 6419) 
l) prestare de servicii privind furnizarea de date si referinte in domeniul creditarii; (CAEN 
6419) 
m) inchiriere de casete de siguranta; (CAEN 6419) 
n) operatiuni cu metale si pietre pretioase si obiecte confectionate din acestea; (CAEN 6419) 
o) dobandirea de participatii la capitalul altor entitati (CAEN 6419) 
p) operatiuni de administrare a patrimoniului constand din bunuri mobile si/sau imobile aflate 
in proprietatea bancii, dar neafectate desfasurarii activitatilor financiare, constand in: 
1. inchirierea de bunuri mobile si imobile catre terte parti, in conditiile legii (CAEN 6820) 
q) orice alte activitati sau servicii, in masura in care acestea se circumscriu domeniului 
financiar, cu respectarea prevederilor legale speciale care reglementeaza respectivele 
activitati, dupa cum urmeaza: 
1. depozitarea activelor fondurilor de investitii si societatilor de investitii (CAEN 6419); 
2. actionarea ca operator al Arhivei  Electronice de Garantii Reale Mobiliare (CAEN 6419); 
3. servicii de procesare de date, administrare de baze de date ori alte asemenea servicii pentru 
terti (CAEN 6311; 6312); 
4. distribuirea de titluri de participare la fonduri de investitii si actiuni ale societatilor de 
investitii; (CAEN 6419); 
5. activitati de depozitare a activelor financiare ale fondurilor de pensii administrate privat 
(CAEN 6419); 
6. activitati de depozitare a activelor financiare ale fondurilor de pensii facultative  (CAEN 
6419); 
7. agent de marketing al prospectului schemei de pensii facultative (CAEN  6629); 
8. servicii de administrare a activelor pentru institutii financiare (incluzand, dar fara a se 
limita la custodie documente, colectare creante, monitorizare, raportare asupra portofoliului 
administrat), rezultand din operatiuni de vanzare/cesiune/securitizare active (CAEN 6611; 
6612; 6630; 6619); 
9. marketing al fondului de pensii administrat privat  (CAEN 6629); 
10. operatiuni de consemnare la dispozitia instantei de executare sau a executorului 
judecatoresc (CAEN 6419); 
11. intermediere in vederea reincarcarii cartelelor telefonice (pre-platite) (CAEN 6619). 

B) OPERATIUNI NEFINANCIARE IN MANDAT SAU DE COMISION, in special pe 
contul altor entitati din cadrul grupului Raiffeisen, respectiv: 
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a) negocierea si incheierea de contracte de asigurare si reasigurare pentru societati de 
asigurari si/sau reasigurari, precum si prestarea altor servicii in legatura cu incheierea si 
executarea unor astfel de contracte  (CAEN 6629; 6622) 
b) acordarea si administrarea de credite ipotecare in numele si pe conturile societatilor de 
credit ipotecar, Agentiei Nationale de Locuinte, alte institutii de credit autorizate in conditiile 
legii (CAEN 6499; 6492) 
c) promovarea, distribuirea, negocierea si incheierea de contracte pentru societatile de 
economisire si creditare in sistem colectiv pentru domeniul locativ, precum si prestarea altor 
servicii conexe in legatura cu incheierea si executarea unor astfel de contracte (CAEN 6419)  
d) servicii de intermediere telefonica/call center incluzand dar fara a se limita la furnizarea de 
date, informatii si referinte cu privire la servicii si/sau produse specifice domeniului financiar-
bancar si/sau din domeniile conexe domeniului financiar – bancar (CAEN 8220)

�

�
CAPITOLUL III 

CAPITALUL SOCIAL. AC�IUNILE 

Art. 7 – Capitalul social 

7.1    Capitalul Social al B�ncii este în valoare total� de 1.200.000.000,00 lei, împ�r�it în 
12.000 de ac�iuni nominative cu o valoare nominal� de 100.000 lei fiecare, subscrise de 
ac�ionari astfel cum este prev�zut în Anexa 1 la prezentul Act Constitutiv. 

7.2 Capitalul social ini�ial a fost subscris �i integral v�rsat de c�tre ac�ionarii B�ncii 
(”Ac�ionarii”). 

Art. 8 – Ac�iunile. Drepturi �i obliga�ii decurgând din Ac�iuni 

8.1       Ac�iunile B�ncii sunt ac�iuni nominative �i sunt emise în form� dematerializat�. 

8.2       Ac�iunile B�ncii sunt indivizibile, Banca recunoscând un singur titular pentru fiecare 
ac�iune. 

8.3 Eviden�a ac�iunilor �i a de�in�torilor acestora va fi �inut� la Banc� sau la un registru 
independent privat al ac�ionarilor. Directoratul B�ncii este îndrept��it s� decid� asupra acestui 
fapt, inclusiv s� nominalizeze registrul independent privat, dupa caz. 

8.4 Proprietatea asupra ac�iunilor implic� deplina adeziune fa�� de prezentul Act         
Constitutiv. 

            Art. 9 – Transferul ac�iunilor 

9.1.   Ac�iunile B�ncii se vor transfera între ac�ionarii B�ncii sau c�tre alte persoane fizice, 
juridice sau f�r� personalitate juridic� prin declara�ie/contract semnat�/semnat de cedent �i de 
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cesionar sau de mandatarii lor (care pot fi inclusiv angaja�i ai B�ncii) cu respectarea cerin�elor 
de la art. 9.2.-9.10. de mai jos. 

9.2.   Orice ac�ionar al B�ncii care inten�ioneaz� s� transfere integral sau par�ial ac�iunile 
emise de Banc� aflate în proprietatea sa ("Ac�ionar Cedent") este obligat ca mai întâi s� le 
ofere spre achizi�ie celorlal�i ac�ionari ai B�ncii �i numai în m�sura în care ace�tia nu le 
achizi�ioneaz� în condi�iile de pre� solicitate de Ac�ionarul Cedent acesta din urm� este liber 
s� le transfere c�tre persoane care nu au calitatea de ac�ionari ai B�ncii (ter�i). 

9.3.   Ac�ionarul Cedent va transmite c�tre Banc� o notificare privind inten�ia sa de înstr�inare 
a ac�iunilor de�inute, notificare care va include cel pu�in urm�toarele informa�ii 
("Notificarea"): 

a. numele/denumirea �i datele de identificare complete ale Ac�ionarului Cedent; 

b. num�rul de ac�iuni pe care Ac�ionarul Cedent inten�ioneaz� s� le înstr�ineze; 

c. pre�ul la care Ac�ionarul Cedent inten�ioneaz� s� înstr�ineze ac�iunile; 

d. datele de contact ale Ac�ionarului Cedent, respectiv num�r de telefon �i/sau num�r 
de fax si/sau adresa de email. 

9.4.    Ac�ionarii care beneficiaz� de dreptul de preferin�� men�ionat la art. 9.2. de mai sus sunt 
persoanele înregistrate în registrul ac�ionarilor B�ncii la data la care Banca recep�ioneaz�
Notificarea de la Ac�ionarul Cedent. 

9.5.  În cazul în care, dup� recep�ionarea Notific�rii, Banca constat� existen�a unor 
discrepan�e între informa�iile incluse în Notificare �i informa�iile înregistrate în registrul 
ac�ionarilor va informa Ac�ionarul Cedent despre discrepan�ele în cauz� urmând ca acesta s�
refac� notificarea în mod corespunz�tor �i, dac� este cazul, s� întreprind� demersurile 
necesare pentru modificarea/completarea datelor de identificare înscrise în registrul 
ac�ionarilor. 

9.6.  În termen de maximum 5 (cinci) zile lucr�toare de la recep�ionarea Notific�rii 
concordante cu datele înscrise în registrul ac�ionarilor din data recep�ion�rii Notific�rii �i 
având con�inutul men�ionat la art. 9.3 de mai sus, Banca va disponibiliza pe pagina de internet 
proprie informa�iile referitoare la inten�ia de vânzare a unui num�r de ac�iuni, indicând 
exclusiv num�rul de ac�iuni oferite la vânzare, precum �i pre�ul solicitat de Ac�ionarul Cedent 
pentru fiecare ac�iune. Totodat�, Banca va indica data receptionarii Notificarii, precum si data 
calendaristic� la care o persoan� trebuie s� fie înregistrat� în registrul ac�ionarilor B�ncii 
pentru a beneficia de dreptul de preferin�� la achizi�ia ac�iunilor care fac obiectul Notific�rii. 

9.7.  Persoanele înregistrate ca ac�ionari ai B�ncii la data recep�ion�rii de c�tre Banc� a 
Notific�rii au la dispozi�ie un termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice pentru a-�i exprima 
inten�ia de a achizi�iona num�rul de ac�iuni care face obiectul Notific�rii la pre�ul indicat de 
Ac�ionarul Cedent. Exprimarea inten�iei de a achizi�iona num�rul de ac�iuni care face obiectul 
Notific�rii se realizeaz� prin transmiterea c�tre Banc� a unei notific�ri privind inten�ia de 
achizi�ie, notificare care va con�ine cel pu�in urm�toarele informa�ii ("Notificarea de 

Achizi�ie"):  

a. numele/denumirea �i datele de identificare complete ale ac�ionarului respectiv; 

b. confirmarea inten�iei de a achizi�iona num�rul de ac�iuni pe care Ac�ionarul 
Cedent inten�ioneaz� s� îl înstr�ineze la pre�ul indicat de acesta din urm�; 

c. datele de contact ale ac�ionarului, respectiv num�r de telefon �i/sau num�r de fax 
si/sau adresa de email; 
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d. acordul expres al ac�ionarului privind transferarea de c�tre Banc� a tuturor datelor 
de identificare/contact incluse în Notificarea de Achizi�ie c�tre Ac�ionarul Cedent. 

9.8.   În cazul în care mai mul�i ac�ionari îndrept��i�i transmit B�ncii în termenul men�ionat la 
art. 9.7. de mai sus Notific�ri de Achizi�ie, fiecare dintre ac�ionarii îndrept��i�i va putea 
achizi�iona un num�r de ac�iuni oferite de Ac�ionarul Cedent stabilit cu luarea în considerare a 
ponderii acestora în num�rul total de ac�iuni de�inut de c�tre ace�tia. Notificarile de Achizitie 
vor fi considerate a fi transmise în termen dac� sunt înregistrate la sediul Raiffeisen pân� cel 
târziu la ora 17:00 a ultimei zi din cadrul termenului prevazut la art.9.7. 

9.9.   În termen de maximum 5 (cinci) zile lucr�toare de la expirarea termenului men�ionat la 
art. 9.7. de mai sus Banca va transmite Ac�ionarului Cedent: 

a. datele de identificare �i de contact ale ac�ionarului/ac�ionarilor care a/au transmis 
B�ncii Notificare/Notific�ri de Achizi�ie; în cazul în care sunt mai mul�i ac�ionari, 
Banca va indica Ac�ionarului Cedent num�rul de ac�iuni pe care fiecare dintre 
ac�ionarii interesa�i îl poate achizi�iona în conformitate cu art. 9.8. de mai sus 
urmând ca Ac�ionarul Cedent s� înstr�ineze, la pre�ul indicat în Notificare, 
ac�iunile c�tre ac�ionarul/ac�ionarii care a/au exercitat dreptul de preferin��; sau 

b. confirmarea faptului c� în perioada men�ionat� la art. 9.7 de mai sus, Banca nu a 
recep�ionat nicio Notificare de Achizi�ie �i implicit faptul c� Ac�ionarul Cedent 
poate înstr�ina ac�iunile c�tre un ter� la un pre� cel pu�in egal cu cel înscris în 
Notificare. 

9.10   În cazul în care Ac�ionarul Cedent nu respect� oricare dintre prevederile art. 9.2-9.9 de 
mai sus, Banca este îndrept��it� s� refuze înregistrarea transferului ac�iunilor de la Ac�ionarul 
Cedent c�tre un ter�. 

Art. 10 – Majorarea �i reducerea capitalului social 

10.1  Capitalul social poate fi majorat în conformitate cu hot�rârea Directoratului în sarcina 
c�ruia a fost delegat� o astfel de competen�� conform dispozi�iilor art. 114 din Legea 31/1990, 
cu excep�ia cazului în care majorarea capitalului social are loc prin m�rirea valorii nominale a 
ac�iunilor (cu conditia sa nu fie efectuata prin incorporarea rezervelor, a beneficiilor si a 
primelor de emisiune), caz în care hot�rârea privind aprobarea major�rii capitalului social va fi 
luat� de Adunarea General� Extraordinar� a Ac�ionarilor, cu unanimitate. 

10.2 La fiecare majorare a capitalului, oricare dintre Ac�ionari va avea dreptul s� opteze 
pentru subscrierea de noi ac�iuni propor�ional cu num�rul ac�iunilor pe care le posed� în acel 
moment, in conformitate cu urm�toarea procedur�, cu excep�ia cazului în care Adunarea 
General� Extraordinar� a Ac�ionarilor ar adopta o alt� procedur� în conformitate cu legea 
român�: 

(a)To�i Ac�ionarii vor avea la dispozi�ie o luna de la data public�rii 
hot�rârii Directoratului în conformitate cu dispozi�iile art. 16.9 de 
mai jos, de a accepta subscrierea de noi ac�iuni, propor�ional cu 
participarea la capitalul social din acel moment. 

(b)Dup� expirarea perioadei mentionate mai sus, toate ac�iunile r�mase 
nesubscrise vor fi oferite spre subscriere ter�ilor sau vor fi anulate, in 
conformitate cu hotararea Directoratului. 
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10.3 Directoratul va asigura indeplinirea formalit��ilor prev�zute de legea român� cu privire 
la înregistrarea corespunz�toare a major�rii capitalului social. 

10.4 Capitalul social al B�ncii va putea fi redus în conformitate cu prevederile exprese ale 
Legii 31. De la data publicarii hotararii AGA in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a, 
incepe sa curga termenul de 2 luni in care creditorii Bancii pot contesta hotararea privind 
reducerea capitalului social conform dispozitiilor Legii 31. 

CAPITOLUL IV 
ADUNAREA GENERAL� A AC�IONARILOR 

Art. 11 – Competen�e �i atribu�ii 

�

11.1 Adunarea general� a ac�ionarilor (denumita in continuare <AGA> sau <Adunarea 
Generala a Actionarilor>) este autoritatea suprem� a B�ncii. Adunarea General� a Ac�ionarilor 
poate fi Ordinar� sau Extraordinar�. 

11.2 Adunarea General� Ordinar� a Ac�ionarilor va avea urm�toarele competen�e, precum �i 
orice alte competen�e acordate prin lege sau prin prezentul Act Constitutiv: 

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

11.2.2 s� aleag� membrii Consiliului de Supraveghere si auditorul financiar ;  

11.2.3 s� revoce membrii Consiliului de Supraveghere si auditorul financiar 
oricand va considera necesar; 

11.2.4 s� stabileasc� remunera�ia membrilor Consiliului de Supraveghere, 
precum si principiile si limitele generale cu privire la remuneratia suplimentara 
a membrilor Consiliului de Supraveghere, precum si principiile si limitele 
generale cu privire la remuneratia membrilor Directoratului. 

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

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

  

11.3 Adunarea General� Extraordinar� a Ac�ionarilor va fi competenta s� decid� cu privire 
la urm�toarele aspecte, precum �i orice alte competen�e acordate prin lege sau prin prezentul 
Act Constitutiv: 

11.3.1  schimbarea formei juridice a B�ncii; 

11.3.2  fuziunea B�ncii cu alte societ��i; 

11.3.3  dizolvarea sau divizarea B�ncii; 
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11.3.4  emisiunea de obliga�iuni sau conversia unor astfel de 
obliga�iuni dintr-o categorie în alta sau în ac�iuni; 

11.3.5 orice modificare a Actului Constitutiv al B�ncii. 

          Art. 12 – Convocarea Adun�rii Generale a Ac�ionarilor 

12.1 Adunarea General� Ordinar� a Ac�ionarilor se va întruni cel pu�in o dat� pe an, în 
termenul prevazut de lege, pentru aprobarea incheierii exercitiului financiar anterior. 

12.2 Adunarea General� Extraordinar� a Ac�ionarilor se va întruni ori de câte ori va fi 
necesar. Membrii Directoratului sunt obliga�i s� convoace Adunarea General� Extraordinar� a 
Ac�ionarilor în cazul în care constat� pierderea a jum�tate din capitalul social. 

12.3����Adunarea General� a Ac�ionarilor va fi convocat� de c�tre Directorat care va putea 
stabili ca aceasta s� se intruneasc� �i la o alt� adres� decât cea a sediului social al B�ncii��

12.4 Instiintarea pentru convocare va fi facuta/comunicata prin oricare din modalitatile 
prevazute de legislatia in vigoare in acel moment, inclusiv prin scrisoare recomandata sau prin 
scrisoare transmisa pe cale electronica, conform hotararii Directoratului. 

12.5  In�tiin�area va  include toate elementele prev�zute de legisla�ia în vigoare în acel 
moment.   

12.6.   In in�tiin�are se vor putea stabili �i data �i ora celei de-a doua convoc�ri, în cazul în care 
la prima convocare nu au fost intrunite cerin�ele referitoare la cvorum. 

Art. 13 – Organizarea Adun�rii Generale a Ac�ionarilor 

13.1 Condi�ii de cvorum.  

Adun�rile Ordinare. La prima convocare, Adunarea General� Ordinar� a 
Ac�ionarilor va fi legal constituit� dac� este prezent sau reprezentat cel pu�in jum�tate 
din capitalul social. În cazul în care cvorumul nu este întrunit la prima convocare, cea 
de-a doua  �i la urm�toarele convoc�ri, Adunarea General� Ordinar� a Ac�ionarilor va fi 
considerat� valabil constituit� indiferent care este partea de capital prezent� sau 
reprezentat�. 

Adun�rile Extraordinare. La prima convocare, Adunarea General� Extraordinar�
a Ac�ionarilor va fi legal constituit� dac� este prezent sau reprezentat cel pu�in jumatate 
din capitalul social. În cazul în care cvorumul nu este întrunit la prima convocare, cea 
de-a doua Adunare General� Extraordinar� a Ac�ionarilor va fi considerat� valabil 
constituit� dac� este prezent sau reprezentat cel pu�in o cincime din capitalul social. 

13.2 Ac�ionarii pot fi reprezenta�i în Adunarea General� a Ac�ionarilor de c�tre orice 
persoan�, indiferent dac� aceasta  are sau nu calitatea de Ac�ionar al B�ncii, prin procur�
special� ce va fi depusa in original la sediul Bancii cu 48 de ore inainte de adunare. 

13.3 �edin�a Adun�rii Generale a Ac�ionarilor va fi prezidat� de Pre�edintele Directoratului 
sau, în absen�a lui, de c�tre Prim Vice-Presedinte sau, in absenta lui, de catre oricare dintre 
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Vicepre�edintii desemnati anterior de c�tre Directorat. Adunarea General� a Ac�ionarilor va 
numi dintre Ac�ionarii B�ncii unul sau mai mul�i secretari care vor verifica lista de prezen�� a 
Ac�ionarilor, specificând capitalul social reprezentat de fiecare, precum �i îndeplinirea tuturor 
formalit��ilor cerute de lege �i de prezentul Act Constitutiv pentru �inerea adun�rii. Unul dintre 
secretari va redacta procesul-verbal al �edintei. Pre�edintele va numi dintre angaja�ii B�ncii 
unul sau mai mul�i secretari tehnici care vor asista secretarii în îndeplinirea atribu�iilor acestora 
referitoare la �edintele Adun�rii Generale a Ac�ionarilor. Dup� constatarea îndeplinirii 
prevederilor legale �i a celor din prezentul Act Constitutiv referitoare la �inerea adun�rii 
generale, se va trece la dezbaterea problemelor înscrise pe ordinea de zi. 

13.4 Procesele-verbale ale adun�rilor generale ale ac�ionarilor vor fi înregistrate într-un 
registru special, �inut la sediul B�ncii. Aceste procese verbale vor men�iona îndeplinirea 
formalit�tilor privind convocarea �i vor include numele Ac�ionarilor participan�i sau al 
reprezentan�ilor acestora, num�rul de ac�iuni reprezentate, un sumar al dezbaterilor, hot�rârea 
adoptat� �i, la cererea Ac�ionarilor, declara�iile f�cute de ace�tia în timpul �edin�ei. Procesul 
verbal va fi semnat de pre�edintele de �edin�� �i de secretar �i va avea anexate documentele 
privitoare la convocare, precum �i lista ac�ionarilor participan�i. 

13.5    Adunarea Generala a Actionarilor se poate tine si prin corespondenta. 

Art. 14 – Exercitarea dreptului de vot în Adunarea General� a Ac�ionarilor 

14.1 La prima convocare, Adunarea General� Ordinar� a Ac�ionarilor va adopta hot�râri cu 
majoritatea voturilor Ac�ionarilor prezenti. La cea de-a doua convocare �i la urm�toarele, 
Adunarea General� Ordinar� a Ac�ionarilor va adopta hot�râri cu majoritatea voturilor 
Ac�ionarilor prezen�i la �edin�� sau reprezenta�i în mod corespunz�tor.  

La prima convocare, Adunarea General� Extraordinar� a Ac�ionarilor va adopta hot�râri cu 
votul Ac�ionarilor reprezentând cel pu�in jum�tate din capitalul social prezent la sedinta sau 
reprezentat in mod corespunzator. La cea de-a doua convocare �i la urm�toarele, Adunarea 
Generala Extraordinar� a Ac�ionarilor va adopta hot�râri cu votul Ac�ionarilor prezen�i la 
�edin�� sau reprezenta�i în mod corespunz�tor, reprezentând o treime din capitalul social�
prezent sau reprezentat. Hotararea de modificare a obiectului principal de activitate al Bancii, 
de reducere a capitalului social (daca o astfel de hotarare este de competenta AGA), de 
schimbare a formei juridice, hotararile cu privire la fuziune, divizare sau dizolvarea Bancii vor 
fi luate cu majoritatea a cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii 
prezenti la sedinta sau reprezentati. 

14.2 Hot�rârile Adun�rii Generale a Ac�ionarilor se vor adopta prin vot deschis, cu excep�ia 
hot�rârilor referitoare la alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere, revocarea acestora �i 
stabilirea r�spunderii membrilor Consiliului de Supraveghere si ai Directoratului.  

14.3 Ac�ionarii vor vota în general prin ridicarea mâinii. Ab�inerile nu vor produce nici un 
efect juridic, nu vor fi interpretate ca vot pozitiv sau negativ �i nici nu vor influen�a cerin�ele 
referitoare la cvorum. 

14.4 Hot�rârile Adun�rii Generale a Ac�ionarilor vor fi obligatorii �i pentru Ac�ionarii 
absen�i sau nereprezenta�i, precum �i pentru Ac�ionarii care au votat împotriv�. 
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CAPITOLUL V 
ADMINISTRAREA B�NCII 

Administrarea si reprezentarea Bancii sunt asigurate printr-un sistem de administrare dualist de 
catre: 

• Consiliul de Supraveghere si 

• Directoratul 

Art. 15 - Consiliul de Supraveghere. Structura si competente 

15.1  Consiliul de supraveghere (denumit in continuare “Consiliul de Supraveghere” sau 
“CS”) va exercita un control permanent asupra conducerii Bancii, astfel cum aceasta este 
realizata de catre Directorat. 

15.2  CS va fi format dintr-un numar de 8 (opt) membri, urmand a fi numiti de AGA Bancii 
pentru mandate de 4 (patru) ani, cu posibilitatea de a fi realesi pentru perioade suplimentare. 
Membrii CS pot fi cetateni romani sau straini, in orice proportie. CS va alege dintre membrii 
sai presedintele Consiliului de Supraveghere (“Presedintele CS”), care va folosi intotdeauna 
aceasta titulatura in activitatea sa. De asemenea, CS poate alege dintre membrii unul sau mai 
multi vicepresedinti ai Consiliului de Supraveghere („Vicepresedinte CS”/„Vicepresedinti 
CS”) care va/vor folosi intotdeauna aceasta titulatura in activitatea desfasurata. 

15.3  Membrii CS sunt numiti de catre AGA Bancii dintre candidatii pentru pozitia de 
membru CS nominalizati de catre membrii CS actuali sau de catre actionari. Membrii CS pot fi 
revocati oricand de AGA Bancii cu majoritate de doua treimi din numarul voturilor actionarilor 
prezenti la sedinta. 

15.4    In caz de vacanta a pozitiei de membru al Consiliului de Supraveghere, CS poate 
numi un nou membru interimar pana la tinerea sedintei AGA ordinare. In cazul in care vacanta 
determina o scadere a numarului membrilor CS sub numarul minim legal, Directoratul va 
trebui sa convoace imediat AGA pentru a inlatura situatia de vacanta. 

15.5        CS va avea urmatoarele indatoriri si competente: 
a) Stabilirea numarului exact de membri ai Directoratului, precum si a 

competentelor acestora; 
b) Numirea si revocarea membrilor Directoratului; 
c) Verificarea conformitatii cu legea, cu actul constitutiv si cu hotararile 

adunarii generale, a operatiunilor de conducere a Bancii; 
d) Prezentarea, cel putin o data pe an, catre adunarea generala a actionarilor, a 

unui raport cu privire la activitatea de supraveghere desfasurata; 
e) Convocarea adunarii generale a actionarilor in situatii exceptionale, cand 

interesul Bancii o cere. 
15.6 Consiliul de Supraveghere va crea comitetele consultative prevazute de lege si poate 
stabili de asemenea orice alte comitete dintre membrii sai, astfel cum acestea vor fi considerate 
necesare in vederea desfasurarii activitatilor Bancii.  
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15.7 Termenii si conditiile specifice care se vor aplica organizarii si functionarii comitetelor 
mentionate mai sus vor fi stabilite prin hotarari adoptate in acest sens de catre Consiliul de 
Supraveghere. In cazul in care vor fi create, astfel de comitete vor include o persoana 
independenta, in cazul in care aceasta este o cerinta expresa a legii. 

15.8  CS se va intruni cel putin o data la fiecare 3 (trei) luni. Presedintele CS va convoca 
sedintele CS si le va prezida (sau in absenta sa, unul dintre vicepresedinti sau, dupa caz, un alt 
membru al CS desemnat de catre Presedinte va conduce sedinta). Presedintele de sedinta va 
numi un secretar care va putea fi membru CS sau nu. Sedintele CS vor fi tinute in termen de 
15 (cincisprezece) zile de la convocare. Membrii Directoratului pot fi de asemenea convocati 
in vederea participarii la sedintele CS, fara drept de vot. Fiecare sedinta CS se va incheia cu 
redactarea unui proces-verbal care va include numele participantilor, ordinea de zi, ordinea 
deliberarilor, hotararile luate, numarul de voturi inregistrate si opiniile divergente. Membrii 
CS pot fi reprezentati la sedintele CS numai printr-un alt membru CS. Procesul-verbal va fi 
semnat de presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt membru CS participant la sedinta, 
impreuna cu secretarul de sedinta. 

15.9 Pentru ca o sedinta a Consiliului de Supraveghere sa fie considerata tinuta in mod 
valabil, va fi necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor sai. Hotararile vor 
fi luate cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, cu exceptia hotararilor referitoare la 
numirea si revocarea Presedintelui CS, care vor fi luate cu majoritatea absoluta a membrilor 
sai. In caz de paritate de voturi, Presedintele CS va avea vot decisiv. 

15.10 Sedintele CS vor putea fi de asemenea tinute prin teleconferinta, cu conditia totusi ca 
toti participantii la respectiva teleconferinta sa aiba posibilitatea sa asculte si sa vorbeasca in 
mod egal. Toate hotararile adoptate vor respecta cerintele de cvorum prevazute de actul 
constitutiv si vor fi valabile si obligatorii doar cu conditia consemnarii acestora prin grija 
membrilor CS, in forma unui proces-verbal, ce va fi transmis in termen de 48 ore (prin fax sau
curier rapid) catre toti participantii la teleconferinta in scopul semnarii in mai multe exemplare. 
Procesul-verbal semnat va fi transmis pe fax, exemplarele acestui proces-verbal purtand 
semnaturile originale fiind transmise prin posta la sediul Bancii de catre fiecare membru CS in 
termen de 48 ore de la data primirii procesului-verbal respectiv. Toate procesele-verbale astfel 
semnate vor fi tinute impreuna cu toate celelalte procese-verbale ale Consiliului de 
Supraveghere. 

15.11 In plus, Consiliul de Supraveghere va fi autorizat sa adopte hotarari in scris sau prin 
orice mijloace de comunicare electronice ce respecta conditiile prevazute mai sus (cu exceptia 
hotararilor referitoare la situatiile financiare anuale sau la capitalul autorizat, dupa caz). Astfel 
de hotarari vor fi imediat inregistrate in registrul de hotarari ale Consiliului de Supraveghere 
tinut de Banca.  

15.12   Consiliul de Supraveghere va fi format din persoanele specificate in Anexa 2. 

Art. 16 - Directoratul. Structura si competente 

16.1 Directoratul (denumit in continuare “Directorat”) ia toate masurile necesare si cerute in 
vederea aducerii la indeplinire a obiectului de activitate, cu exceptia chestiunilor care, conform 
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legii, sunt de competenta AGA sau a Consiliului de Supraveghere (astfel cum acesta este 
definit in prezentul). Directoratul are deplina competenta cu privire la conducerea Bancii. 

16.2 Directoratul va fi format dintr-un numar de minimum 3 (trei) membri si maximum 7 
(sapte) membri, persoane fizice, de nationalitate romana sau straina in orice proportie.  
Numarul membrilor Directoratului va fi stabilit de Consiliul de Supraveghere. Directoratul va 
avea un Presedinte desemnat de catre Consiliul de Supraveghere si de asemenea vor putea fi 
desemnati unul sau mai multi Prim-Vicepresedinti si unul sau mai multi Vicepresedinti, prin 
hotararea Consiliului de Supraveghere. In cazul in care este desemnat un singur Prim- 
Vicepresedinte, acesta va prelua responsabilitatile zilnice ale Presedintelui, in cazul in care 
Presedintele este absent. In cazul in care sunt desemnati mai multi Prim-Vicepresedinti, 
precum si in cazul in care nu este desemnat niciun Prim-Vicepredinte, responsabilitatile zilnice 
ale Presedintelui vor fi preluate in cazul in care Presedintele este absent, de catre Prim- 
Vicepresedintele/Vicepresedintele desemnat de catre Presedinte. Membrii Directoratului vor 
utiliza titlurile atribuite in cadrul Directoratului in desfasurarea activitatii (e.g., Presedintele 
Directoratului va fi Presedintele Bancii).  

16.3 Membrii Directoratului vor fi numi�i �i revoca�i de c�tre Consiliul de Supraveghere 
pentru mandate de pân� la 4 (patru) ani, cu posibilitatea de a fi reale�i pentru mandate 
suplimentare. Cu ocazia numirii membrilor Directoratului, Consiliul de Supraveghere va stabili 
�i durata fiec�rui mandat.  

16.4 Conducerea operativa a bancii va fi realizata de Directorat, care va avea      
competenta de a infiinta diverse comitete sub autoritatea sa, cu respectarea prevederilor 
legale, a actului constitutiv si a reglementarilor interne ale Bancii. 

16.5  In relatiile cu tertii si in justitie, Banca va fi reprezentata de oricare membru al      
Directoratului. Membrii Directoratului pot delega dreptul de a angaja si de a reprezenta Banca 
catre angajati si terti, in limitele stabilite de Directorat. 

16.6 Membrii Directoratului se pot  intalni in orice moment pentru probleme legate de 
conducerea de zi cu zi a Bancii. Sedintele Directoratului vor fi convocate de Presedintele 
acestuia intr-un termen rezonabil, anterior datei sedintei, prin notificarea tuturor membrilor 
Directoratului cu privire la data, locul, ordinea de zi si documentele necesare pentru sedinta 
respectiva. 

16.7 Pentru ca sedintele Directoratului sa aiba loc in mod valabil este necesara prezenta a cel 
putin jumatate din numarul membrilor acestuia. Hotararile Directoratului vor fi luate cu 
majoritatea voturilor membrilor prezenti. In caz de paritate, Presedintele va avea vot decisiv.  

16.8 Directoratul va avea urmatoarele atributii si competente, precum si orice alte atributii si 
competente acordate prin lege sau prin prezentul Act Constitutiv: 

a)    Sa aprobe modificarea obiectului de activitate al Bancii (aceasta competenta 
este delegata prin prezentul Act Constitutiv in conformitate cu 
prevederile Art. 114 din Legea 31), cu exceptia modificarii domeniului 
principal de activitate si a obiectului principal de activitate, care sunt de 
competenta exclusiva a AGA; 
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b) Sa aprobe schimbarea sediului Bancii (aceasta competenta este delegata 
prin prezentul Act Constitutiv in conformitate cu prevederile Art. 114 
din Legea 31);  

c) Sa aprobe infiintarea sau desfiintarea de sedii secundare (unitati 
teritoriale), ale bancii  fara personalitate juridica; 

d) Sa aprobe majorarea de capital, cu exceptia cazului in care majorarea 
respectiva este facuta prin majorarea valorii nominale a actiunilor (daca 
aceasta nu are loc prin incorporarea rezervelor, beneficiilor si primelor 
de emisiune), cand hotararea de aprobare a majorarii capitalului social 
trebuie luata de AGA Extraordinara, cu unanimitate de voturi;   

e) Sa adopte/ia masuri pentru adoptarea tuturor hotararilor legate de 
implementarea prevederilor planului de activitate si ale bugetului Bancii; 

f) Sa ia masuri pentru stabilirea normelor si reglementarilor interne ale 
cadrului general de munca, precum si prerogativele sefilor de 
departamente si ale conducerii unitatilor teritoriale;  

g) Sa aprobe  contractul  colectiv de munca; 
h) Sa aprobe organigrama Bancii, numarul de angajati si nivelul salariilor 

personalului Bancii; 
i) Sa elaboreze si sa supuna aprobarii CS, cel putin la fiecare 3 (trei) luni, 

un raport scris privind conducerea Bancii, activitatea acesteia si evolutia 
potentiala, precum si informatii cu privire la orice alte probleme care ar 
putea avea influenta semnificativa asupra Bancii; 

j) Sa puna la dispozitia Consiliului de Supraveghere situatiile financiare 
anuale si raportul de activitate de indata ce acestea au fost elaborate, 
impreuna cu propriile propuneri pentru distributia profitului, inainte de a  
supune propunerea respectiva aprobarii AGA.  

16.9     Hotararile Directoratului, in conformitate cu prevederile Articolelor 4.1, 10.1, 10.2 lit.a) si 
16.8 literele (a), (b), (c) si (d) de mai sus sunt supuse, in ceea ce priveste publicarea, inregistrarea si 
raportarea, tuturor formalitatilor prevazute de lege aplicabile hotararilor AGA cu privire la 
problemele respective, inclusiv publicarea in Monitorul Oficial si intr-un ziar de larga raspandire 
din Bucuresti. 

16.10 Sedintele Directoratului vor fi prezidate de Presedinte sau, in absenta acestuia de catre 
oricare membru al Directoratului desemnat de catre Presedinte. Presedintele sedintei va 
desemna un secretar, care poate fi membru al Directoratului sau nu. Secretarul desemnat de 
presedintele sedintei va redacta procesul-verbal al sedintei. Procesele-verbale vor contine 
numele participantilor, ordinea de zi, ordinea deliberarilor, hotararile luate, numarul de voturi 
inregistrate si opiniile divergente. Procesele-verbale vor fi semnate de toti membrii prezenti si 
de secretarul sedintei. 

16.11 Prevederile Articolelor 15.10 si 15.11 se vor aplica si sedintelor Directoratului. 

16.12   Directoratul va fi format din persoanele specificate in Anexa 3. 
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CAPITOLUL VI 

AUDITORUL FINANCIAR  

Art. 17 – Numirea 

17.1   Auditorul financiar va fi o persoan� juridic� autorizat� de Camera Auditorilor Financiari 
din România s� desf��oare activitate de auditor financiar în condi�iile legii �i este desemnat de 
c�tre Adunarea General� Ordinar� a Ac�ionarilor. 

17.2   Directoratul este împuternicit s� încheie �i s� stabileasc� cu auditorul financiar termenii 
�i condi�iile Contractului de Asigurare de Servicii de Audit Financiar. 

     Art. 18 – Atribu�ii 

18.1.  Auditorul financiar va avea competentele si responsabilitatile prevazute in general de 
legislatia aplicabila activitatii de audit, precum si atributiile si competentele prevazute expres 
de legislatia aplicabila institutiilor de credit. 

18.2.  Datele de identificare ale auditorului financiar al Raiffeisen BANK S.A. sunt 
urmatoarele: 

            -  denumirea: S.C. ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L. 
- sediul: Cladirea Bucharest Tower Center, Etajul 21, Bd. Ion Mihalache, nr. 15 - 

17, sector 1, Bucuresti, Cod de inregistrare fiscala RO11909783, nr. de ordine 
in Registrul Comertului J40/5964/1999 

-  reprezentant: Gelu Gherghescu – cetatean roman, identificat cu Carte de 
Identitate Seria RR Nr. 440836,  CNP 1721213344267.

CAPITOLUL VII 
ACTIVITATEA B�NCII 

Art. 19 - Anul fiscal 

19.1.  Anul fiscal al B�ncii va începe la data de 1 ianuarie �i se va încheia la data de 31 
decembrie. 

Art. 20 - Registrele contabile �i situatiile financiare 

20.1  Registrele B�ncii vor fi �inute în limba român�, în conformitate cu legisla�ia român� �i cu 
regulamentele aplicabile societ�tilor bancare. 

20.2 Un exemplar al situatiilor financiare ale B�ncii împreun� cu contul de profit �i pierderi, 
raportul membrilor Directoratului, raportul auditorului financiar �i procesul-verbal al Adun�rii 
Generale Ordinare a Ac�ionarilor vor fi depuse la Registrul Comer�ului, cu publicarea în 
Monitorul Oficial a unui anun� despre respectiva depunere, potrivit legii. 
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20.3 Situatiile financiare ale Bancii intocmite pe baza individuala si, dupa caz, pe baza  
consolidata, trebuie sa fie auditate, potrivit legii, de auditori financiari aprobati de Banca 
Nationala a Romaniei. 

Art. 21 - Profiturile �i pierderile B�ncii 

21.1 Profitul B�ncii, dup� deducerea contribu�iilor la fondurile prev�zute de legisla�ia 
român� �i dup� plata impozitelor, va fi distribuit în conformitate cu hot�rârea Adun�rii 
Generale a Ac�ionarilor. 

21.2 Banca va avea dreptul s� transfere în str�in�tate, în valut�, dividendele datorate 
Ac�ionarilor str�ini, potrivit legisla�iei române. 

21.3 Banca va constitui fondul legal de rezerv�, precum �i orice alte fonduri prev�zute de 
legisla�ia român� �i de regulamentele B�ncii Na�ionale a României sau considerate necesare de 
c�tre Banc� în scopul bunei func�ion�ri a acesteia. 

Art. 22 - Registrele B�ncii  

Banca va întocmi �i �ine în limba român�, la sediul ei, urm�toarele documente �i registre: 

(1) Actul Constitutiv, precum �i actele adi�ionale la acesta; 

(2) Registrul �edin�elor Adun�rii Generale a Ac�ionarilor; 

(3) Registrul sedintelor Directoratului si ale Consiliului de Supraveghere, precum si 
cele ale comitetelor prevazute de lege sau de reglementarile Bancii Nationale  a 
Romaniei si, dupa caz, ale comitetelor  constituite pe baza  hotararii organelor statutare  
ale Bancii; 

(4) Registrul obliga�iunilor; 

(5) registre contabile �i eviden�e care s� reflecte în mod clar �i exact starea 
activit��ilor sale, cu explicarea tranzac�iilor �i a st�rii sale financiare, astfel încât 
s� permit� B�ncii Na�ionale a României s� constate respectarea de c�tre Banc� a 
prevederilor legale; 

(6) regulamente interne legate de desf��urarea activit��ii �i orice amendamente ale 
acestora; 

 (7) orice alte registre cerute prin lege sau prin reglement�rile B�ncii Na�ionale a 
României. 

CAPITOLUL VIII 
DIZOLVAREA �I LICHIDAREA B�NCII 

Art. 23- Dizolvarea B�ncii 

23.1 Dizolvarea B�ncii va avea loc în conformitate cu hot�rârea Adun�rii Generale a 
Ac�ionarilor sau prin orice alt� modalitate prev�zut� de legisla�ia român�. 



  

16

23.2 În cazul dizolv�rii, Banca va respecta formalit��ile prev�zute de lege în vederea 
dizolv�rii. 

Art. 24 - Lichidarea B�ncii 

24.1 În eventualitatea dizolv�rii B�ncii, lichidarea va fi efectuat� de un num�r de 1 pân� la 3 
lichidatori numi�i de Adunarea General� a Ac�ionarilor. Cu ocazia numirii acestor lichidatori, 
Adunarea General� a Ac�ionarilor  va stabili �i remunera�ia acestora. 

24.2 Toate documentele emise de c�tre Banc� pe durata procesului de lichidare vor men�iona 
faptul c� Banca se afl� în lichidare. 

24.3 Lichidarea se va desf��ura în condi�iile �i cu respectarea procedurilor prev�zute de legisla�ia 
în vigoare. 

CAPITOLUL IX 
PREVEDERI FINALE 

Art. 25 -   Banca va respecta toate prevederile legisla�iei aplicabile activit�tii bancare din România. 

Art. 26 - Prevederile prezentului Act Constitutiv se vor completa cu prevederile legii privind 
societ��ile comerciale �i cu prevederile legisla�iei bancare aplicabile. 

Prezentul Act Constitutiv a fost aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a 
Actionarilor adoptata in sedinta din data de 18.05.2002 si a fost reactualizat ca urmare a 
Hotararii nr. 2 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A. din data de 
14.09.2016 si a Scrisorii Bancii Nationale a Romaniei nr. 35/F.G./19.01.2017, cuprinzand 
toate modificarile intervenite pana la data autentificarii lui. 

Redactat si tehnoredactat in limba romana, intr-un numar de 3 (trei) exemplare cu valoare de 
original. 

      Steven Cornelis van Groningen 

Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.



Anexa 1 la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. 

Structura capitalului social al Raiffeisen Bank S.A. 

Nr. 

Crt
Denumire actionari Sediul Social Nationalitatea

Capital social subscris 

(exprimat in lei) 

Capital social varsat 

(exprimat in lei) 

Nr. actiuni 

detinute 

Procent de

detinere 

1 
Raiffeisen SEE 
Region Holding 
GmbH 

Am Stadtpark  
9, 1030 Viena 

Austriaca 1.199.100.000

1.199.100.000 lei, din care: 
141.743.242,15 EUR 
(echiv. a 484.092.845,03 lei) 
si 
715.007.154,97 lei, din care:  
5.447 lei aport in natura 

11.991 99,92%

2 
Alti actionari persoane 
juridice (2) 

Evidentiati in 
Registrul 

Actionarilor  
Romana 200.000 200.000 lei 2 0,02%

3 
Alti actionari persoane 
fizice (6) 

Evidentiati in 
Registrul 

Actionarilor  
Romana 700.000 700.000 lei 7 0,06%

 Total actionari (9)  - 1.200.000.000

1.200.000.000 lei din care: 
141.743.242,15 EUR 
(echiv. a 484.092.845,03 lei) 
si 
715.907.154,97 lei, din care  
5.447 lei aport in natura 

12.000 100,00%

       Steven Cornelis van Groningen 

Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.
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Anexa 2 la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. 
                                                           Structura Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A. 

Nr. 

Crt. 
Numele si prenumele Data si locul nasterii Cetatenia Actul de identitate Domiciliul/Resedinta  Titulatura functiei 

1. Karl Sevelda 
31.01.1950 

Viena, Austria 
Austriaca 

Pasaport  tip PS cod AUT nr. S 1200358 
emis de BM fuer Inneres la data de 

24.04.2015 

Sigmundsgasse 5/15,  
1070 Vienna, Austria 

Presedinte 

2. Martin Grull 
25.10.1959 

Viena, Austria 
Austriaca 

Pasaport tip PS cod AUT nr. S 1105545 emis 
de BM fuer Inneres la data de 22.07.2013 

Dr. Hanns Schuerff- Gasse 
21,  

2340 Moedling, Austria 
Vicepresedinte 

3. Ileana  Anca Ioan 
03.02.1962 

Tirgoviste, Romania 
Romana 

Carte de identitate seria RR nr.  
879280 eliberata de  Mun.  

Bucuresti la data de 23.01.2012 

Bucuresti, str. Olimpului nr. 
53, sector 4 

Membru independent

4. Klemens Josef Breuer 
16.12.1967 

Eschweiler, Germania 
Germana 

Pasaport tip P cod D nr. 526106580 eliberat 
de Gemeinde Roetgen la data de 08.06.2007

Willemslaegerweg 25, 
52159 Roetgen, Germania 

Membru 

5. Johann Strobl 
18.09.1959 

Mattersburg, Austria 
Austriaca 

Pasaport tip PS cod AUT nr. S 1105603 
eliberat de BM fuer Inneres la data de 

20.03.2013 

A-7210 Walbersdorf, 
Hauptstrasse 37, Austria 

Membru 

6. Peter Lennkh 
10.06.1963 

Schwarzach/Pongau 
Austriaca 

Pasaport tip PS cod AUT nr. S 1200128 
eliberat de BM fuer Inneres la data de 

21.01.2015 

Pierrongasse 5,  A-1140 
Vienna, Austria 

Membru 

7. Andreas Gschwenter 
16.01.1969 

Schwaz 
Austriaca 

Pasaport tip P, cod AUT, nr. P 7027135, 
eliberat de ÖB Kiew la data de 11.04.2013 

Wolkersbergenstrasse 14, 
A-1130 Viena, Austria 

Membru 

8. Ana Maria Mihaescu 
29.07.1955 

 Tarnaveni, Romania 
Romana 

Carte de identitate seria RD nr.  
662250 eliberata de Mun.  

Bucuresti la data de 17.09.2010 

Bld. Libertatii Nr. 22, Bl. 
102, Sc. 6, Et.4, Ap. 118, 

Sector 5, Bucuresti 
Membru independent

             Steven Cornelis van Groningen 

Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.
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Anexa 3 la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. 
               Structura Directoratului Raiffeisen Bank S.A. 

Nr. 

Crt. 
Numele si prenumele Data si locul nasterii Cetatenia Actul de identitate Domiciliul/Resedinta din Romania Titulatura functiei

1. 
Steven Cornelis van 

Groningen 
29.12.1957 

Diepenveen, Olanda 
Olandeza 

Pasaport tip P cod NLD nr. 
NXR4HHC36 emis de  Minister van 

Buitenlandse Zaken la data de 
06.09.2016 

Bucuresti, Strada Atena nr. 20, 
Sector 1 Presedinte 

2. 
James Daniel 
Stewart, Jr. 

18.11.1954 
Pennsylvania, S.U.A. 

Americana 
Pasaport tip P cod USA nr. 488465731
emis de Departamertul de Stat al USA 

la 24.07.2013 

Bucuresti, Str. Jandarmeriei Nr. 14, 
Bl. 2, Sc. A, Ap. 23 Sect. 1 

Vicepresedinte 

3. Carl C. H. Rossey 
16.05.1961 

Brugge, Belgia 
Belgiana 

Pasaport tip P cod BEL nr. EM273604 
emis de 

Ambasada Belgiei la Bucuresti 
la 07.04.2015 

Bucuresti, Str. Jandarmeriei Nr.15B, 
sector 1 

Vicepresedinte 

4. 
Vladimir Nikolov 

Kalinov 
08.07.1970 

Sofia, Bulgaria 
Bulgara 

Pasaport tip P cod BGR nr. 
382474055, emis de Mol BGR, 

la 07.10.2013 
Oras Voluntari, Jud. Ilfov, Str. 

Nichita Stanescu, Nr. 5 
Vicepresedinte 

5. Cristian – Marius Sporis
12.05.1976 

Sibiu, Romania 
Romana 

Carte de Identitate seria SB 
nr.487418, emisa de SPCLEP 
Sibiu, la data de  22.09.2010 

Ale. Biruintei Nr. 2, Sc.B, Et.4, 
Ap.39, Mun. Sibiu, Jud. Sibiu 

Vicepresedinte 

6. 
Iancu-Mircea 
Busuioceanu 

08.09.1972 
Bucuresti, Romania 

Romana 
Carte de Identitate seria RT nr. 
991767, emisã de S.P.C.E.P. Sector 
4, la data de 30.09.2013 

Mun. Bucure�ti, Sec. 4, Cal. Serban 
Voda, nr. 41, sc. A et. 2 ap 22 

Vicepresedinte 

7. Nicolae-Bogdan Popa 
10.11.1975 

Iasi, Romania 
Romana 

Carte de Identitate seria RR nr. 
530751, emisã de SPCEP S1 biroul 
nr. 2, la data de 09.06.08 

Mun. Bucuresti Sec.1 Str. Daniel 
Danielopolu nr. 34 sc. A et. 4 ap. A4-

4 
Vicepresedinte 

       Steven Cornelis van Groningen 

Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.
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Anexa 4 la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. 

Reprezentarea grafica a Emblemei Raiffeisen Bank S.A. 

                                                                                      Steven Cornelis van Groningen 

Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.
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ACTUL CONSTITUTIV 

AL RAIFFEISEN BANK S.A. 

CAPITOLUL I 

DENUMIRE, FORMA JURIDIC�, EMBLEMA, SEDIU, DURATA 

Art. 1 – Denumire 

1.1.   Denumirea b�ncii reglementat� prin prezentul Act Constitutiv va fi “RAIFFEISEN 
BANK” S.A. (denumit� în continuare “Banca”). 

Art. 2 – Forma juridic� a B�ncii 

2.1 Banca este persoan� juridic� român�, organizat� în forma juridic� a unei societ��i pe  
ac�iuni. Aceasta i�i desf��oar� activitatea în conformitate cu legile române �i cu prezentul  
Act Constitutiv. 

2.2 Adunarea General� a Ac�ionarilor va decide asupra statutului viitor de societate 
deschis� al B�ncii, în conformitate cu legisla�ia aplicabil�. Cu exceptia cazului in care legea 
prevede in mod expres contrariul, Directoratul (astfel cum este definit mai jos) va decide în 
legatur� cu listarea/delistarea ac�iunilor B�ncii la/de la Bursa de Valori Bucure�ti sau de pe 
orice alt� pia�� de capital organizat�, na�ional� sau interna�ional�. 

Art. 3 – Emblema B�ncii 

3.1.    Emblema B�ncii se va compune din sigla Raiffeisen �i denumirea B�ncii format� din 
cuvintele “Raiffeisen” �i “BANK”. 
Sigla Raiffeisen este pozi�ionat� în partea stâng� �i este format� din capetele încruci�ate a doi c�lu�i 
stiliza�i, încadra�i într-un chenar sub forma unui p�trat cu latura de 30 mm. C�lu�ii �i chenarul sunt 
de culoare neagr� 100 %, iar fondul p�tratului este de culoare galben� nuan�a Pantone Yellow C. 
Cei doi c�lu�i sunt simbolul siguran�ei �i securit��ii sub un acoperi� p�zit.  
Denumirea este pozi�ionat� în partea dreapt� pe aceea�i latur� cu sigla, la o distan�� de 1/6 de 
aceasta, având aceea�i l��ime. Denumirea const� din: 

- rândul de sus cuprinde cuvântul “Raiffeisen” care este scris cu caractere mici, cu 
excep�ia primei litere care este scris� cu majuscul�. Partea superioar� a literelor “f” �i 
punctele literelor “i” vor fi situate pe linia superioar� invizibil� a emblemei; 

- rândul de jos va cuprinde cuvântul “BANK” care este scris cu caractere majuscule 
cursive. Limita superioar� a literei “R” �i limita inferioar� a literei “B” sunt la acela�i 
nivel cu chenarul siglei. 

Denumirea este scris� cu culoarea neagr� 100% pe fond alb, obligatoriu cu fonturi Futura în 
una din urm�toarele variante: Futura Regular, Futura Regular Oblique, Futura Heavy Oblique, 
Futura Bold, Futura Bold Oblique. 
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3.2.   Emblema B�ncii este prezentat� în forma grafic� în Anexa 4 a prezentului Act Constitutiv. 

Art. 4 – Sediul B�ncii 

4.1 Sediul B�ncii se afl� în Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca Nr. 246C, Cladirea Sky 
Tower, etajele 2, 3, 4, 5, 6 si 7. Sediul B�ncii poate fi schimbat în orice alt loc din România, 
în conformitate cu hot�rârea Directoratului catre care a fost delegata o astfel de competen�� în 
conformitate cu dispozi�iile art. 114 din Legea nr. 31/1990, republicat� si ulterior modificata 
si completata (denumita in continuare “Legea 31”). 

4.2    Banca i�i desf��oar� activitatea prin unitati teritoriale (sedii secundare) deschise în �ar� �i 
în str�in�tate. Banca poate înfiin�a/desfiinta/modifica/reorganiza astfel de unitati teritoriale 
(sedii secundare) in baza hot�rârii Directoratului (care va fi de asemenea competent sa decida 
cu privire la tipul acestor unitati teritoriale). 

Art. 5 – Durata B�ncii 

5.1 Durata B�ncii va fi nelimitat�, începând de la data înmatricularii la Registrul Comer�ului. 

CAPITOLUL II 
OBIECTUL DE ACTIVITATE AL B�NCII 

Art. 6 – Obiectul de activitate al B�ncii 

6.1.   Scopul Bancii este acela de a se angaja în orice fel de activitati din domeniul 
tranzactiilor financiar- bancare si în orice fel de activitati legate de aceasta, potrivit legislatiei 
române în vigoare, în limitele autorizatiei de functionare acordata Bancii de Banca Nationala 
a Romaniei. 

I. Principalul domeniu de activitate al Bancii il constituie activitatea de intermediere 
monetara (CAEN 641). 

II. Obiectul principal de activitate il reprezinta alte activitati de intermedieri monetare 
(CAEN 6419). 

III. Obiectul de activitate al Bancii include, de asemenea, urmatoarele activitati: 

A) ACTIVITATI CARE SE CIRCUMSCRIU DOMENIULUI FINANCIAR: 

a) atragere de depozite si de alte fonduri rambursabile (CAEN 6419) 
b) acordare de credite incluzand printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring 
cu sau fara regres, finantarea tranzactiilor comerciale, inclusiv forfetare (CAEN 6419)  
c) operatiuni de plati (CAEN 6419) 
d) emitere si administrare de mijloace de plata, cum ar fi: carti de credit, cecuri de calatorie si 
alte asemenea, inclusiv emitere de moneda electronica (CAEN 6612) 
e) emitere de garantii si asumare de angajamente (CAEN 6419) 
f) tranzactionare in cont propriu sau in contul clientilor, in conditiile legii, cu: 
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- instrumente ale pietei monetare, cum sunt: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de 
depozit; (CAEN 6419) 
- valuta (CAEN 6419) 
- contracte futures si options financiare  (CAEN 6419; 6499) 
- instrumente avand la baza cursul de schimb si rata dobanzii; (CAEN 6419) 

- valori mobiliare si alte instrumente financiare transferabile;  (CAEN 6419) 
g) participarea la emisiunea de valori mobiliare si alte instrumente financiare, prin subscrierea 
si plasamentul acestora ori prin plasament si prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni; 
(CAEN 6612) 
h) servicii de consultanta cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri si alte aspecte 
legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni si achizitii si prestarea altor servicii de 
consultanta (CAEN 6619; 7022) 
i) administrare de portofolii si consultanta legata de aceasta;  (CAEN 6612) 
j) custodie si administrare de instrumente financiare  (CAEN 6419) 
k) intermediere pe piata interbancara;  (CAEN 6419) 
l) prestare de servicii privind furnizarea de date si referinte in domeniul creditarii; (CAEN 
6419) 
m) inchiriere de casete de siguranta; (CAEN 6419) 
n) operatiuni cu metale si pietre pretioase si obiecte confectionate din acestea; (CAEN 6419) 
o) dobandirea de participatii la capitalul altor entitati (CAEN 6419) 
p) operatiuni de administrare a patrimoniului constand din bunuri mobile si/sau imobile aflate 
in proprietatea bancii, dar neafectate desfasurarii activitatilor financiare, constand in: 
1. inchirierea de bunuri mobile si imobile catre terte parti, in conditiile legii (CAEN 6820) 
q) orice alte activitati sau servicii, in masura in care acestea se circumscriu domeniului 
financiar, cu respectarea prevederilor legale speciale care reglementeaza respectivele 
activitati, dupa cum urmeaza: 
1. depozitarea activelor fondurilor de investitii si societatilor de investitii (CAEN 6419); 
2. actionarea ca operator al Arhivei  Electronice de Garantii Reale Mobiliare (CAEN 6419); 
3. servicii de procesare de date, administrare de baze de date ori alte asemenea servicii pentru 
terti (CAEN 6311; 6312); 
4. distribuirea de titluri de participare la fonduri de investitii si actiuni ale societatilor de 
investitii; (CAEN 6419); 
5. activitati de depozitare a activelor financiare ale fondurilor de pensii administrate privat 
(CAEN 6419); 
6. activitati de depozitare a activelor financiare ale fondurilor de pensii facultative  (CAEN 
6419); 
7. agent de marketing al prospectului schemei de pensii facultative (CAEN  6629); 
8. servicii de administrare a activelor pentru institutii financiare (incluzand, dar fara a se 
limita la custodie documente, colectare creante, monitorizare, raportare asupra portofoliului 
administrat), rezultand din operatiuni de vanzare/cesiune/securitizare active (CAEN 6611; 
6612; 6630; 6619); 
9. marketing al fondului de pensii administrat privat  (CAEN 6629); 
10. operatiuni de consemnare la dispozitia instantei de executare sau a executorului 
judecatoresc (CAEN 6419); 
11. intermediere in vederea reincarcarii cartelelor telefonice (pre-platite) (CAEN 6619). 

B) OPERATIUNI NEFINANCIARE IN MANDAT SAU DE COMISION, in special pe 
contul altor entitati din cadrul grupului Raiffeisen, respectiv: 
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a) negocierea si incheierea de contracte de asigurare si reasigurare pentru societati de 
asigurari si/sau reasigurari, precum si prestarea altor servicii in legatura cu incheierea si 
executarea unor astfel de contracte  (CAEN 6629; 6622) 
b) acordarea si administrarea de credite ipotecare in numele si pe conturile societatilor de 
credit ipotecar, Agentiei Nationale de Locuinte, alte institutii de credit autorizate in conditiile 
legii (CAEN 6499; 6492) 
c) promovarea, distribuirea, negocierea si incheierea de contracte pentru societatile de 
economisire si creditare in sistem colectiv pentru domeniul locativ, precum si prestarea altor 
servicii conexe in legatura cu incheierea si executarea unor astfel de contracte (CAEN 6419)  
d) servicii de intermediere telefonica/call center incluzand dar fara a se limita la furnizarea de 
date, informatii si referinte cu privire la servicii si/sau produse specifice domeniului financiar-
bancar si/sau din domeniile conexe domeniului financiar – bancar (CAEN 8220)

�

�
CAPITOLUL III 

CAPITALUL SOCIAL. AC�IUNILE 

Art. 7 – Capitalul social 

7.1    Capitalul Social al B�ncii este în valoare total� de 1.200.000.000,00 lei, împ�r�it în 
12.000 de ac�iuni nominative cu o valoare nominal� de 100.000 lei fiecare, subscrise de 
ac�ionari astfel cum este prev�zut în Anexa 1 la prezentul Act Constitutiv. 

7.2 Capitalul social ini�ial a fost subscris �i integral v�rsat de c�tre ac�ionarii B�ncii 
(”Ac�ionarii”). 

Art. 8 – Ac�iunile. Drepturi �i obliga�ii decurgând din Ac�iuni 

8.1       Ac�iunile B�ncii sunt ac�iuni nominative �i sunt emise în form� dematerializat�. 

8.2       Ac�iunile B�ncii sunt indivizibile, Banca recunoscând un singur titular pentru fiecare 
ac�iune. 

8.3 Eviden�a ac�iunilor �i a de�in�torilor acestora va fi �inut� la Banc� sau la un registru 
independent privat al ac�ionarilor. Directoratul B�ncii este îndrept��it s� decid� asupra acestui 
fapt, inclusiv s� nominalizeze registrul independent privat, dupa caz. 

8.4 Proprietatea asupra ac�iunilor implic� deplina adeziune fa�� de prezentul Act         
Constitutiv. 

            Art. 9 – Transferul ac�iunilor 

9.1.   Ac�iunile B�ncii se vor transfera între ac�ionarii B�ncii sau c�tre alte persoane fizice, 
juridice sau f�r� personalitate juridic� prin declara�ie/contract semnat�/semnat de cedent �i de 
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cesionar sau de mandatarii lor (care pot fi inclusiv angaja�i ai B�ncii) cu respectarea cerin�elor 
de la art. 9.2.-9.10. de mai jos. 

9.2.   Orice ac�ionar al B�ncii care inten�ioneaz� s� transfere integral sau par�ial ac�iunile 
emise de Banc� aflate în proprietatea sa ("Ac�ionar Cedent") este obligat ca mai întâi s� le 
ofere spre achizi�ie celorlal�i ac�ionari ai B�ncii �i numai în m�sura în care ace�tia nu le 
achizi�ioneaz� în condi�iile de pre� solicitate de Ac�ionarul Cedent acesta din urm� este liber 
s� le transfere c�tre persoane care nu au calitatea de ac�ionari ai B�ncii (ter�i). 

9.3.   Ac�ionarul Cedent va transmite c�tre Banc� o notificare privind inten�ia sa de înstr�inare 
a ac�iunilor de�inute, notificare care va include cel pu�in urm�toarele informa�ii 
("Notificarea"): 

a. numele/denumirea �i datele de identificare complete ale Ac�ionarului Cedent; 

b. num�rul de ac�iuni pe care Ac�ionarul Cedent inten�ioneaz� s� le înstr�ineze; 

c. pre�ul la care Ac�ionarul Cedent inten�ioneaz� s� înstr�ineze ac�iunile; 

d. datele de contact ale Ac�ionarului Cedent, respectiv num�r de telefon �i/sau num�r 
de fax si/sau adresa de email. 

9.4.    Ac�ionarii care beneficiaz� de dreptul de preferin�� men�ionat la art. 9.2. de mai sus sunt 
persoanele înregistrate în registrul ac�ionarilor B�ncii la data la care Banca recep�ioneaz�
Notificarea de la Ac�ionarul Cedent. 

9.5.  În cazul în care, dup� recep�ionarea Notific�rii, Banca constat� existen�a unor 
discrepan�e între informa�iile incluse în Notificare �i informa�iile înregistrate în registrul 
ac�ionarilor va informa Ac�ionarul Cedent despre discrepan�ele în cauz� urmând ca acesta s�
refac� notificarea în mod corespunz�tor �i, dac� este cazul, s� întreprind� demersurile 
necesare pentru modificarea/completarea datelor de identificare înscrise în registrul 
ac�ionarilor. 

9.6.  În termen de maximum 5 (cinci) zile lucr�toare de la recep�ionarea Notific�rii 
concordante cu datele înscrise în registrul ac�ionarilor din data recep�ion�rii Notific�rii �i 
având con�inutul men�ionat la art. 9.3 de mai sus, Banca va disponibiliza pe pagina de internet 
proprie informa�iile referitoare la inten�ia de vânzare a unui num�r de ac�iuni, indicând 
exclusiv num�rul de ac�iuni oferite la vânzare, precum �i pre�ul solicitat de Ac�ionarul Cedent 
pentru fiecare ac�iune. Totodat�, Banca va indica data receptionarii Notificarii, precum si data 
calendaristic� la care o persoan� trebuie s� fie înregistrat� în registrul ac�ionarilor B�ncii 
pentru a beneficia de dreptul de preferin�� la achizi�ia ac�iunilor care fac obiectul Notific�rii. 

9.7.  Persoanele înregistrate ca ac�ionari ai B�ncii la data recep�ion�rii de c�tre Banc� a 
Notific�rii au la dispozi�ie un termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice pentru a-�i exprima 
inten�ia de a achizi�iona num�rul de ac�iuni care face obiectul Notific�rii la pre�ul indicat de 
Ac�ionarul Cedent. Exprimarea inten�iei de a achizi�iona num�rul de ac�iuni care face obiectul 
Notific�rii se realizeaz� prin transmiterea c�tre Banc� a unei notific�ri privind inten�ia de 
achizi�ie, notificare care va con�ine cel pu�in urm�toarele informa�ii ("Notificarea de 

Achizi�ie"):  

a. numele/denumirea �i datele de identificare complete ale ac�ionarului respectiv; 

b. confirmarea inten�iei de a achizi�iona num�rul de ac�iuni pe care Ac�ionarul 
Cedent inten�ioneaz� s� îl înstr�ineze la pre�ul indicat de acesta din urm�; 

c. datele de contact ale ac�ionarului, respectiv num�r de telefon �i/sau num�r de fax 
si/sau adresa de email; 
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d. acordul expres al ac�ionarului privind transferarea de c�tre Banc� a tuturor datelor 
de identificare/contact incluse în Notificarea de Achizi�ie c�tre Ac�ionarul Cedent. 

9.8.   În cazul în care mai mul�i ac�ionari îndrept��i�i transmit B�ncii în termenul men�ionat la 
art. 9.7. de mai sus Notific�ri de Achizi�ie, fiecare dintre ac�ionarii îndrept��i�i va putea 
achizi�iona un num�r de ac�iuni oferite de Ac�ionarul Cedent stabilit cu luarea în considerare a 
ponderii acestora în num�rul total de ac�iuni de�inut de c�tre ace�tia. Notificarile de Achizitie 
vor fi considerate a fi transmise în termen dac� sunt înregistrate la sediul Raiffeisen pân� cel 
târziu la ora 17:00 a ultimei zi din cadrul termenului prevazut la art.9.7. 

9.9.   În termen de maximum 5 (cinci) zile lucr�toare de la expirarea termenului men�ionat la 
art. 9.7. de mai sus Banca va transmite Ac�ionarului Cedent: 

a. datele de identificare �i de contact ale ac�ionarului/ac�ionarilor care a/au transmis 
B�ncii Notificare/Notific�ri de Achizi�ie; în cazul în care sunt mai mul�i ac�ionari, 
Banca va indica Ac�ionarului Cedent num�rul de ac�iuni pe care fiecare dintre 
ac�ionarii interesa�i îl poate achizi�iona în conformitate cu art. 9.8. de mai sus 
urmând ca Ac�ionarul Cedent s� înstr�ineze, la pre�ul indicat în Notificare, 
ac�iunile c�tre ac�ionarul/ac�ionarii care a/au exercitat dreptul de preferin��; sau 

b. confirmarea faptului c� în perioada men�ionat� la art. 9.7 de mai sus, Banca nu a 
recep�ionat nicio Notificare de Achizi�ie �i implicit faptul c� Ac�ionarul Cedent 
poate înstr�ina ac�iunile c�tre un ter� la un pre� cel pu�in egal cu cel înscris în 
Notificare. 

9.10   În cazul în care Ac�ionarul Cedent nu respect� oricare dintre prevederile art. 9.2-9.9 de 
mai sus, Banca este îndrept��it� s� refuze înregistrarea transferului ac�iunilor de la Ac�ionarul 
Cedent c�tre un ter�. 

Art. 10 – Majorarea �i reducerea capitalului social 

10.1  Capitalul social poate fi majorat în conformitate cu hot�rârea Directoratului în sarcina 
c�ruia a fost delegat� o astfel de competen�� conform dispozi�iilor art. 114 din Legea 31/1990, 
cu excep�ia cazului în care majorarea capitalului social are loc prin m�rirea valorii nominale a 
ac�iunilor (cu conditia sa nu fie efectuata prin incorporarea rezervelor, a beneficiilor si a 
primelor de emisiune), caz în care hot�rârea privind aprobarea major�rii capitalului social va fi 
luat� de Adunarea General� Extraordinar� a Ac�ionarilor, cu unanimitate. 

10.2 La fiecare majorare a capitalului, oricare dintre Ac�ionari va avea dreptul s� opteze 
pentru subscrierea de noi ac�iuni propor�ional cu num�rul ac�iunilor pe care le posed� în acel 
moment, in conformitate cu urm�toarea procedur�, cu excep�ia cazului în care Adunarea 
General� Extraordinar� a Ac�ionarilor ar adopta o alt� procedur� în conformitate cu legea 
român�: 

(a)To�i Ac�ionarii vor avea la dispozi�ie o luna de la data public�rii 
hot�rârii Directoratului în conformitate cu dispozi�iile art. 16.9 de 
mai jos, de a accepta subscrierea de noi ac�iuni, propor�ional cu 
participarea la capitalul social din acel moment. 

(b)Dup� expirarea perioadei mentionate mai sus, toate ac�iunile r�mase 
nesubscrise vor fi oferite spre subscriere ter�ilor sau vor fi anulate, in 
conformitate cu hotararea Directoratului. 
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10.3 Directoratul va asigura indeplinirea formalit��ilor prev�zute de legea român� cu privire 
la înregistrarea corespunz�toare a major�rii capitalului social. 

10.4 Capitalul social al B�ncii va putea fi redus în conformitate cu prevederile exprese ale 
Legii 31. De la data publicarii hotararii AGA in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a, 
incepe sa curga termenul de 2 luni in care creditorii Bancii pot contesta hotararea privind 
reducerea capitalului social conform dispozitiilor Legii 31. 

CAPITOLUL IV 
ADUNAREA GENERAL� A AC�IONARILOR 

Art. 11 – Competen�e �i atribu�ii 

�

11.1 Adunarea general� a ac�ionarilor (denumita in continuare <AGA> sau <Adunarea 
Generala a Actionarilor>) este autoritatea suprem� a B�ncii. Adunarea General� a Ac�ionarilor 
poate fi Ordinar� sau Extraordinar�. 

11.2 Adunarea General� Ordinar� a Ac�ionarilor va avea urm�toarele competen�e, precum �i 
orice alte competen�e acordate prin lege sau prin prezentul Act Constitutiv: 

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

11.2.2 s� aleag� membrii Consiliului de Supraveghere si auditorul financiar ;  

11.2.3 s� revoce membrii Consiliului de Supraveghere si auditorul financiar 
oricand va considera necesar; 

11.2.4 s� stabileasc� remunera�ia membrilor Consiliului de Supraveghere, 
precum si principiile si limitele generale cu privire la remuneratia suplimentara 
a membrilor Consiliului de Supraveghere, precum si principiile si limitele 
generale cu privire la remuneratia membrilor Directoratului. 

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

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

  

11.3 Adunarea General� Extraordinar� a Ac�ionarilor va fi competenta s� decid� cu privire 
la urm�toarele aspecte, precum �i orice alte competen�e acordate prin lege sau prin prezentul 
Act Constitutiv: 

11.3.1  schimbarea formei juridice a B�ncii; 

11.3.2  fuziunea B�ncii cu alte societ��i; 

11.3.3  dizolvarea sau divizarea B�ncii; 
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11.3.4  emisiunea de obliga�iuni sau conversia unor astfel de 
obliga�iuni dintr-o categorie în alta sau în ac�iuni; 

11.3.5 orice modificare a Actului Constitutiv al B�ncii. 

          Art. 12 – Convocarea Adun�rii Generale a Ac�ionarilor 

12.1 Adunarea General� Ordinar� a Ac�ionarilor se va întruni cel pu�in o dat� pe an, în 
termenul prevazut de lege, pentru aprobarea incheierii exercitiului financiar anterior. 

12.2 Adunarea General� Extraordinar� a Ac�ionarilor se va întruni ori de câte ori va fi 
necesar. Membrii Directoratului sunt obliga�i s� convoace Adunarea General� Extraordinar� a 
Ac�ionarilor în cazul în care constat� pierderea a jum�tate din capitalul social. 

12.3����Adunarea General� a Ac�ionarilor va fi convocat� de c�tre Directorat care va putea 
stabili ca aceasta s� se intruneasc� �i la o alt� adres� decât cea a sediului social al B�ncii��

12.4 Instiintarea pentru convocare va fi facuta/comunicata prin oricare din modalitatile 
prevazute de legislatia in vigoare in acel moment, inclusiv prin scrisoare recomandata sau prin 
scrisoare transmisa pe cale electronica, conform hotararii Directoratului. 

12.5  In�tiin�area va  include toate elementele prev�zute de legisla�ia în vigoare în acel 
moment.   

12.6.   In in�tiin�are se vor putea stabili �i data �i ora celei de-a doua convoc�ri, în cazul în care 
la prima convocare nu au fost intrunite cerin�ele referitoare la cvorum. 

Art. 13 – Organizarea Adun�rii Generale a Ac�ionarilor 

13.1 Condi�ii de cvorum.  

Adun�rile Ordinare. La prima convocare, Adunarea General� Ordinar� a 
Ac�ionarilor va fi legal constituit� dac� este prezent sau reprezentat cel pu�in jum�tate 
din capitalul social. În cazul în care cvorumul nu este întrunit la prima convocare, cea 
de-a doua  �i la urm�toarele convoc�ri, Adunarea General� Ordinar� a Ac�ionarilor va fi 
considerat� valabil constituit� indiferent care este partea de capital prezent� sau 
reprezentat�. 

Adun�rile Extraordinare. La prima convocare, Adunarea General� Extraordinar�
a Ac�ionarilor va fi legal constituit� dac� este prezent sau reprezentat cel pu�in jumatate 
din capitalul social. În cazul în care cvorumul nu este întrunit la prima convocare, cea 
de-a doua Adunare General� Extraordinar� a Ac�ionarilor va fi considerat� valabil 
constituit� dac� este prezent sau reprezentat cel pu�in o cincime din capitalul social. 

13.2 Ac�ionarii pot fi reprezenta�i în Adunarea General� a Ac�ionarilor de c�tre orice 
persoan�, indiferent dac� aceasta  are sau nu calitatea de Ac�ionar al B�ncii, prin procur�
special� ce va fi depusa in original la sediul Bancii cu 48 de ore inainte de adunare. 

13.3 �edin�a Adun�rii Generale a Ac�ionarilor va fi prezidat� de Pre�edintele Directoratului 
sau, în absen�a lui, de c�tre Prim Vice-Presedinte sau, in absenta lui, de catre oricare dintre 
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Vicepre�edintii desemnati anterior de c�tre Directorat. Adunarea General� a Ac�ionarilor va 
numi dintre Ac�ionarii B�ncii unul sau mai mul�i secretari care vor verifica lista de prezen�� a 
Ac�ionarilor, specificând capitalul social reprezentat de fiecare, precum �i îndeplinirea tuturor 
formalit��ilor cerute de lege �i de prezentul Act Constitutiv pentru �inerea adun�rii. Unul dintre 
secretari va redacta procesul-verbal al �edintei. Pre�edintele va numi dintre angaja�ii B�ncii 
unul sau mai mul�i secretari tehnici care vor asista secretarii în îndeplinirea atribu�iilor acestora 
referitoare la �edintele Adun�rii Generale a Ac�ionarilor. Dup� constatarea îndeplinirii 
prevederilor legale �i a celor din prezentul Act Constitutiv referitoare la �inerea adun�rii 
generale, se va trece la dezbaterea problemelor înscrise pe ordinea de zi. 

13.4 Procesele-verbale ale adun�rilor generale ale ac�ionarilor vor fi înregistrate într-un 
registru special, �inut la sediul B�ncii. Aceste procese verbale vor men�iona îndeplinirea 
formalit�tilor privind convocarea �i vor include numele Ac�ionarilor participan�i sau al 
reprezentan�ilor acestora, num�rul de ac�iuni reprezentate, un sumar al dezbaterilor, hot�rârea 
adoptat� �i, la cererea Ac�ionarilor, declara�iile f�cute de ace�tia în timpul �edin�ei. Procesul 
verbal va fi semnat de pre�edintele de �edin�� �i de secretar �i va avea anexate documentele 
privitoare la convocare, precum �i lista ac�ionarilor participan�i. 

13.5    Adunarea Generala a Actionarilor se poate tine si prin corespondenta. 

Art. 14 – Exercitarea dreptului de vot în Adunarea General� a Ac�ionarilor 

14.1 La prima convocare, Adunarea General� Ordinar� a Ac�ionarilor va adopta hot�râri cu 
majoritatea voturilor Ac�ionarilor prezenti. La cea de-a doua convocare �i la urm�toarele, 
Adunarea General� Ordinar� a Ac�ionarilor va adopta hot�râri cu majoritatea voturilor 
Ac�ionarilor prezen�i la �edin�� sau reprezenta�i în mod corespunz�tor.  

La prima convocare, Adunarea General� Extraordinar� a Ac�ionarilor va adopta hot�râri cu 
votul Ac�ionarilor reprezentând cel pu�in jum�tate din capitalul social prezent la sedinta sau 
reprezentat in mod corespunzator. La cea de-a doua convocare �i la urm�toarele, Adunarea 
Generala Extraordinar� a Ac�ionarilor va adopta hot�râri cu votul Ac�ionarilor prezen�i la 
�edin�� sau reprezenta�i în mod corespunz�tor, reprezentând o treime din capitalul social�
prezent sau reprezentat. Hotararea de modificare a obiectului principal de activitate al Bancii, 
de reducere a capitalului social (daca o astfel de hotarare este de competenta AGA), de 
schimbare a formei juridice, hotararile cu privire la fuziune, divizare sau dizolvarea Bancii vor 
fi luate cu majoritatea a cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii 
prezenti la sedinta sau reprezentati. 

14.2 Hot�rârile Adun�rii Generale a Ac�ionarilor se vor adopta prin vot deschis, cu excep�ia 
hot�rârilor referitoare la alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere, revocarea acestora �i 
stabilirea r�spunderii membrilor Consiliului de Supraveghere si ai Directoratului.  

14.3 Ac�ionarii vor vota în general prin ridicarea mâinii. Ab�inerile nu vor produce nici un 
efect juridic, nu vor fi interpretate ca vot pozitiv sau negativ �i nici nu vor influen�a cerin�ele 
referitoare la cvorum. 

14.4 Hot�rârile Adun�rii Generale a Ac�ionarilor vor fi obligatorii �i pentru Ac�ionarii 
absen�i sau nereprezenta�i, precum �i pentru Ac�ionarii care au votat împotriv�. 
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CAPITOLUL V 
ADMINISTRAREA B�NCII 

Administrarea si reprezentarea Bancii sunt asigurate printr-un sistem de administrare dualist de 
catre: 

• Consiliul de Supraveghere si 

• Directoratul 

Art. 15 - Consiliul de Supraveghere. Structura si competente 

15.1  Consiliul de supraveghere (denumit in continuare “Consiliul de Supraveghere” sau 
“CS”) va exercita un control permanent asupra conducerii Bancii, astfel cum aceasta este 
realizata de catre Directorat. 

15.2  CS va fi format dintr-un numar de 8 (opt) membri, urmand a fi numiti de AGA Bancii 
pentru mandate de 4 (patru) ani, cu posibilitatea de a fi realesi pentru perioade suplimentare. 
Membrii CS pot fi cetateni romani sau straini, in orice proportie. CS va alege dintre membrii 
sai presedintele Consiliului de Supraveghere (“Presedintele CS”), care va folosi intotdeauna 
aceasta titulatura in activitatea sa. De asemenea, CS poate alege dintre membrii unul sau mai 
multi vicepresedinti ai Consiliului de Supraveghere („Vicepresedinte CS”/„Vicepresedinti 
CS”) care va/vor folosi intotdeauna aceasta titulatura in activitatea desfasurata. 

15.3  Membrii CS sunt numiti de catre AGA Bancii dintre candidatii pentru pozitia de 
membru CS nominalizati de catre membrii CS actuali sau de catre actionari. Membrii CS pot fi 
revocati oricand de AGA Bancii cu majoritate de doua treimi din numarul voturilor actionarilor 
prezenti la sedinta. 

15.4    In caz de vacanta a pozitiei de membru al Consiliului de Supraveghere, CS poate 
numi un nou membru interimar pana la tinerea sedintei AGA ordinare. In cazul in care vacanta 
determina o scadere a numarului membrilor CS sub numarul minim legal, Directoratul va 
trebui sa convoace imediat AGA pentru a inlatura situatia de vacanta. 

15.5        CS va avea urmatoarele indatoriri si competente: 
a) Stabilirea numarului exact de membri ai Directoratului, precum si a 

competentelor acestora; 
b) Numirea si revocarea membrilor Directoratului; 
c) Verificarea conformitatii cu legea, cu actul constitutiv si cu hotararile 

adunarii generale, a operatiunilor de conducere a Bancii; 
d) Prezentarea, cel putin o data pe an, catre adunarea generala a actionarilor, a 

unui raport cu privire la activitatea de supraveghere desfasurata; 
e) Convocarea adunarii generale a actionarilor in situatii exceptionale, cand 

interesul Bancii o cere. 
15.6 Consiliul de Supraveghere va crea comitetele consultative prevazute de lege si poate 
stabili de asemenea orice alte comitete dintre membrii sai, astfel cum acestea vor fi considerate 
necesare in vederea desfasurarii activitatilor Bancii.  
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15.7 Termenii si conditiile specifice care se vor aplica organizarii si functionarii comitetelor 
mentionate mai sus vor fi stabilite prin hotarari adoptate in acest sens de catre Consiliul de 
Supraveghere. In cazul in care vor fi create, astfel de comitete vor include o persoana 
independenta, in cazul in care aceasta este o cerinta expresa a legii. 

15.8  CS se va intruni cel putin o data la fiecare 3 (trei) luni. Presedintele CS va convoca 
sedintele CS si le va prezida (sau in absenta sa, unul dintre vicepresedinti sau, dupa caz, un alt 
membru al CS desemnat de catre Presedinte va conduce sedinta). Presedintele de sedinta va 
numi un secretar care va putea fi membru CS sau nu. Sedintele CS vor fi tinute in termen de 
15 (cincisprezece) zile de la convocare. Membrii Directoratului pot fi de asemenea convocati 
in vederea participarii la sedintele CS, fara drept de vot. Fiecare sedinta CS se va incheia cu 
redactarea unui proces-verbal care va include numele participantilor, ordinea de zi, ordinea 
deliberarilor, hotararile luate, numarul de voturi inregistrate si opiniile divergente. Membrii 
CS pot fi reprezentati la sedintele CS numai printr-un alt membru CS. Procesul-verbal va fi 
semnat de presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt membru CS participant la sedinta, 
impreuna cu secretarul de sedinta. 

15.9 Pentru ca o sedinta a Consiliului de Supraveghere sa fie considerata tinuta in mod 
valabil, va fi necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor sai. Hotararile vor 
fi luate cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, cu exceptia hotararilor referitoare la 
numirea si revocarea Presedintelui CS, care vor fi luate cu majoritatea absoluta a membrilor 
sai. In caz de paritate de voturi, Presedintele CS va avea vot decisiv. 

15.10 Sedintele CS vor putea fi de asemenea tinute prin teleconferinta, cu conditia totusi ca 
toti participantii la respectiva teleconferinta sa aiba posibilitatea sa asculte si sa vorbeasca in 
mod egal. Toate hotararile adoptate vor respecta cerintele de cvorum prevazute de actul 
constitutiv si vor fi valabile si obligatorii doar cu conditia consemnarii acestora prin grija 
membrilor CS, in forma unui proces-verbal, ce va fi transmis in termen de 48 ore (prin fax sau
curier rapid) catre toti participantii la teleconferinta in scopul semnarii in mai multe exemplare. 
Procesul-verbal semnat va fi transmis pe fax, exemplarele acestui proces-verbal purtand 
semnaturile originale fiind transmise prin posta la sediul Bancii de catre fiecare membru CS in 
termen de 48 ore de la data primirii procesului-verbal respectiv. Toate procesele-verbale astfel 
semnate vor fi tinute impreuna cu toate celelalte procese-verbale ale Consiliului de 
Supraveghere. 

15.11 In plus, Consiliul de Supraveghere va fi autorizat sa adopte hotarari in scris sau prin 
orice mijloace de comunicare electronice ce respecta conditiile prevazute mai sus (cu exceptia 
hotararilor referitoare la situatiile financiare anuale sau la capitalul autorizat, dupa caz). Astfel 
de hotarari vor fi imediat inregistrate in registrul de hotarari ale Consiliului de Supraveghere 
tinut de Banca.  

15.12   Consiliul de Supraveghere va fi format din persoanele specificate in Anexa 2. 

Art. 16 - Directoratul. Structura si competente 

16.1 Directoratul (denumit in continuare “Directorat”) ia toate masurile necesare si cerute in 
vederea aducerii la indeplinire a obiectului de activitate, cu exceptia chestiunilor care, conform 
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legii, sunt de competenta AGA sau a Consiliului de Supraveghere (astfel cum acesta este 
definit in prezentul). Directoratul are deplina competenta cu privire la conducerea Bancii. 

16.2 Directoratul va fi format dintr-un numar de minimum 3 (trei) membri si maximum 7 
(sapte) membri, persoane fizice, de nationalitate romana sau straina in orice proportie.  
Numarul membrilor Directoratului va fi stabilit de Consiliul de Supraveghere. Directoratul va 
avea un Presedinte desemnat de catre Consiliul de Supraveghere si de asemenea vor putea fi 
desemnati unul sau mai multi Prim-Vicepresedinti si unul sau mai multi Vicepresedinti, prin 
hotararea Consiliului de Supraveghere. In cazul in care este desemnat un singur Prim- 
Vicepresedinte, acesta va prelua responsabilitatile zilnice ale Presedintelui, in cazul in care 
Presedintele este absent. In cazul in care sunt desemnati mai multi Prim-Vicepresedinti, 
precum si in cazul in care nu este desemnat niciun Prim-Vicepredinte, responsabilitatile zilnice 
ale Presedintelui vor fi preluate in cazul in care Presedintele este absent, de catre Prim- 
Vicepresedintele/Vicepresedintele desemnat de catre Presedinte. Membrii Directoratului vor 
utiliza titlurile atribuite in cadrul Directoratului in desfasurarea activitatii (e.g., Presedintele 
Directoratului va fi Presedintele Bancii).  

16.3 Membrii Directoratului vor fi numi�i �i revoca�i de c�tre Consiliul de Supraveghere 
pentru mandate de pân� la 4 (patru) ani, cu posibilitatea de a fi reale�i pentru mandate 
suplimentare. Cu ocazia numirii membrilor Directoratului, Consiliul de Supraveghere va stabili 
�i durata fiec�rui mandat.  

16.4 Conducerea operativa a bancii va fi realizata de Directorat, care va avea      
competenta de a infiinta diverse comitete sub autoritatea sa, cu respectarea prevederilor 
legale, a actului constitutiv si a reglementarilor interne ale Bancii. 

16.5  In relatiile cu tertii si in justitie, Banca va fi reprezentata de oricare membru al      
Directoratului. Membrii Directoratului pot delega dreptul de a angaja si de a reprezenta Banca 
catre angajati si terti, in limitele stabilite de Directorat. 

16.6 Membrii Directoratului se pot  intalni in orice moment pentru probleme legate de 
conducerea de zi cu zi a Bancii. Sedintele Directoratului vor fi convocate de Presedintele 
acestuia intr-un termen rezonabil, anterior datei sedintei, prin notificarea tuturor membrilor 
Directoratului cu privire la data, locul, ordinea de zi si documentele necesare pentru sedinta 
respectiva. 

16.7 Pentru ca sedintele Directoratului sa aiba loc in mod valabil este necesara prezenta a cel 
putin jumatate din numarul membrilor acestuia. Hotararile Directoratului vor fi luate cu 
majoritatea voturilor membrilor prezenti. In caz de paritate, Presedintele va avea vot decisiv.  

16.8 Directoratul va avea urmatoarele atributii si competente, precum si orice alte atributii si 
competente acordate prin lege sau prin prezentul Act Constitutiv: 

a)    Sa aprobe modificarea obiectului de activitate al Bancii (aceasta competenta 
este delegata prin prezentul Act Constitutiv in conformitate cu 
prevederile Art. 114 din Legea 31), cu exceptia modificarii domeniului 
principal de activitate si a obiectului principal de activitate, care sunt de 
competenta exclusiva a AGA; 
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b) Sa aprobe schimbarea sediului Bancii (aceasta competenta este delegata 
prin prezentul Act Constitutiv in conformitate cu prevederile Art. 114 
din Legea 31);  

c) Sa aprobe infiintarea sau desfiintarea de sedii secundare (unitati 
teritoriale), ale bancii  fara personalitate juridica; 

d) Sa aprobe majorarea de capital, cu exceptia cazului in care majorarea 
respectiva este facuta prin majorarea valorii nominale a actiunilor (daca 
aceasta nu are loc prin incorporarea rezervelor, beneficiilor si primelor 
de emisiune), cand hotararea de aprobare a majorarii capitalului social 
trebuie luata de AGA Extraordinara, cu unanimitate de voturi;   

e) Sa adopte/ia masuri pentru adoptarea tuturor hotararilor legate de 
implementarea prevederilor planului de activitate si ale bugetului Bancii; 

f) Sa ia masuri pentru stabilirea normelor si reglementarilor interne ale 
cadrului general de munca, precum si prerogativele sefilor de 
departamente si ale conducerii unitatilor teritoriale;  

g) Sa aprobe  contractul  colectiv de munca; 
h) Sa aprobe organigrama Bancii, numarul de angajati si nivelul salariilor 

personalului Bancii; 
i) Sa elaboreze si sa supuna aprobarii CS, cel putin la fiecare 3 (trei) luni, 

un raport scris privind conducerea Bancii, activitatea acesteia si evolutia 
potentiala, precum si informatii cu privire la orice alte probleme care ar 
putea avea influenta semnificativa asupra Bancii; 

j) Sa puna la dispozitia Consiliului de Supraveghere situatiile financiare 
anuale si raportul de activitate de indata ce acestea au fost elaborate, 
impreuna cu propriile propuneri pentru distributia profitului, inainte de a  
supune propunerea respectiva aprobarii AGA.  

16.9     Hotararile Directoratului, in conformitate cu prevederile Articolelor 4.1, 10.1, 10.2 lit.a) si 
16.8 literele (a), (b), (c) si (d) de mai sus sunt supuse, in ceea ce priveste publicarea, inregistrarea si 
raportarea, tuturor formalitatilor prevazute de lege aplicabile hotararilor AGA cu privire la 
problemele respective, inclusiv publicarea in Monitorul Oficial si intr-un ziar de larga raspandire 
din Bucuresti. 

16.10 Sedintele Directoratului vor fi prezidate de Presedinte sau, in absenta acestuia de catre 
oricare membru al Directoratului desemnat de catre Presedinte. Presedintele sedintei va 
desemna un secretar, care poate fi membru al Directoratului sau nu. Secretarul desemnat de 
presedintele sedintei va redacta procesul-verbal al sedintei. Procesele-verbale vor contine 
numele participantilor, ordinea de zi, ordinea deliberarilor, hotararile luate, numarul de voturi 
inregistrate si opiniile divergente. Procesele-verbale vor fi semnate de toti membrii prezenti si 
de secretarul sedintei. 

16.11 Prevederile Articolelor 15.10 si 15.11 se vor aplica si sedintelor Directoratului. 

16.12   Directoratul va fi format din persoanele specificate in Anexa 3. 
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CAPITOLUL VI 

AUDITORUL FINANCIAR  

Art. 17 – Numirea 

17.1   Auditorul financiar va fi o persoan� juridic� autorizat� de Camera Auditorilor Financiari 
din România s� desf��oare activitate de auditor financiar în condi�iile legii �i este desemnat de 
c�tre Adunarea General� Ordinar� a Ac�ionarilor. 

17.2   Directoratul este împuternicit s� încheie �i s� stabileasc� cu auditorul financiar termenii 
�i condi�iile Contractului de Asigurare de Servicii de Audit Financiar. 

     Art. 18 – Atribu�ii 

18.1.  Auditorul financiar va avea competentele si responsabilitatile prevazute in general de 
legislatia aplicabila activitatii de audit, precum si atributiile si competentele prevazute expres 
de legislatia aplicabila institutiilor de credit. 

18.2.  Datele de identificare ale auditorului financiar al Raiffeisen BANK S.A. sunt 
urmatoarele: 

            -  denumirea: S.C. ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L. 
- sediul: Cladirea Bucharest Tower Center, Etajul 21, Bd. Ion Mihalache, nr. 15 - 

17, sector 1, Bucuresti, Cod de inregistrare fiscala RO11909783, nr. de ordine 
in Registrul Comertului J40/5964/1999 

-  reprezentant: Gelu Gherghescu – cetatean roman, identificat cu Carte de 
Identitate Seria RR Nr. 440836,  CNP 1721213344267.

CAPITOLUL VII 
ACTIVITATEA B�NCII 

Art. 19 - Anul fiscal 

19.1.  Anul fiscal al B�ncii va începe la data de 1 ianuarie �i se va încheia la data de 31 
decembrie. 

Art. 20 - Registrele contabile �i situatiile financiare 

20.1  Registrele B�ncii vor fi �inute în limba român�, în conformitate cu legisla�ia român� �i cu 
regulamentele aplicabile societ�tilor bancare. 

20.2 Un exemplar al situatiilor financiare ale B�ncii împreun� cu contul de profit �i pierderi, 
raportul membrilor Directoratului, raportul auditorului financiar �i procesul-verbal al Adun�rii 
Generale Ordinare a Ac�ionarilor vor fi depuse la Registrul Comer�ului, cu publicarea în 
Monitorul Oficial a unui anun� despre respectiva depunere, potrivit legii. 
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20.3 Situatiile financiare ale Bancii intocmite pe baza individuala si, dupa caz, pe baza  
consolidata, trebuie sa fie auditate, potrivit legii, de auditori financiari aprobati de Banca 
Nationala a Romaniei. 

Art. 21 - Profiturile �i pierderile B�ncii 

21.1 Profitul B�ncii, dup� deducerea contribu�iilor la fondurile prev�zute de legisla�ia 
român� �i dup� plata impozitelor, va fi distribuit în conformitate cu hot�rârea Adun�rii 
Generale a Ac�ionarilor. 

21.2 Banca va avea dreptul s� transfere în str�in�tate, în valut�, dividendele datorate 
Ac�ionarilor str�ini, potrivit legisla�iei române. 

21.3 Banca va constitui fondul legal de rezerv�, precum �i orice alte fonduri prev�zute de 
legisla�ia român� �i de regulamentele B�ncii Na�ionale a României sau considerate necesare de 
c�tre Banc� în scopul bunei func�ion�ri a acesteia. 

Art. 22 - Registrele B�ncii  

Banca va întocmi �i �ine în limba român�, la sediul ei, urm�toarele documente �i registre: 

(1) Actul Constitutiv, precum �i actele adi�ionale la acesta; 

(2) Registrul �edin�elor Adun�rii Generale a Ac�ionarilor; 

(3) Registrul sedintelor Directoratului si ale Consiliului de Supraveghere, precum si 
cele ale comitetelor prevazute de lege sau de reglementarile Bancii Nationale  a 
Romaniei si, dupa caz, ale comitetelor  constituite pe baza  hotararii organelor statutare  
ale Bancii; 

(4) Registrul obliga�iunilor; 

(5) registre contabile �i eviden�e care s� reflecte în mod clar �i exact starea 
activit��ilor sale, cu explicarea tranzac�iilor �i a st�rii sale financiare, astfel încât 
s� permit� B�ncii Na�ionale a României s� constate respectarea de c�tre Banc� a 
prevederilor legale; 

(6) regulamente interne legate de desf��urarea activit��ii �i orice amendamente ale 
acestora; 

 (7) orice alte registre cerute prin lege sau prin reglement�rile B�ncii Na�ionale a 
României. 

CAPITOLUL VIII 
DIZOLVAREA �I LICHIDAREA B�NCII 

Art. 23- Dizolvarea B�ncii 

23.1 Dizolvarea B�ncii va avea loc în conformitate cu hot�rârea Adun�rii Generale a 
Ac�ionarilor sau prin orice alt� modalitate prev�zut� de legisla�ia român�. 
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23.2 În cazul dizolv�rii, Banca va respecta formalit��ile prev�zute de lege în vederea 
dizolv�rii. 

Art. 24 - Lichidarea B�ncii 

24.1 În eventualitatea dizolv�rii B�ncii, lichidarea va fi efectuat� de un num�r de 1 pân� la 3 
lichidatori numi�i de Adunarea General� a Ac�ionarilor. Cu ocazia numirii acestor lichidatori, 
Adunarea General� a Ac�ionarilor  va stabili �i remunera�ia acestora. 

24.2 Toate documentele emise de c�tre Banc� pe durata procesului de lichidare vor men�iona 
faptul c� Banca se afl� în lichidare. 

24.3 Lichidarea se va desf��ura în condi�iile �i cu respectarea procedurilor prev�zute de legisla�ia 
în vigoare. 

CAPITOLUL IX 
PREVEDERI FINALE 

Art. 25 -   Banca va respecta toate prevederile legisla�iei aplicabile activit�tii bancare din România. 

Art. 26 - Prevederile prezentului Act Constitutiv se vor completa cu prevederile legii privind 
societ��ile comerciale �i cu prevederile legisla�iei bancare aplicabile. 

Prezentul Act Constitutiv a fost aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a 
Actionarilor adoptata in sedinta din data de 18.05.2002 si a fost reactualizat ca urmare a 
Hotararii nr. 6 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A. din data de 
24.04.2017, precum si a Extraselor din Minutele Consiliului de Supraveghere din datele de 
21.03.2017 si 25.04.2017, cuprinzand toate modificarile intervenite pana la data autentificarii 
lui. 

Redactat si tehnoredactat in limba romana, intr-un numar de 3 (trei) exemplare cu valoare de 
original. 

      Steven Cornelis van Groningen 

Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.



Anexa 1 la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. 

Structura capitalului social al Raiffeisen Bank S.A. 

Nr. 

Crt
Denumire actionari Sediul Social Nationalitatea

Capital social subscris 

(exprimat in lei) 

Capital social varsat 

(exprimat in lei) 

Nr. actiuni 

detinute 

Procent de

detinere 

1 
Raiffeisen SEE 
Region Holding 
GmbH 

Am Stadtpark  
9, 1030 Viena 

Austriaca 1.199.100.000

1.199.100.000 lei, din care: 
141.743.242,15 EUR 
(echiv. a 484.092.845,03 lei) 
si 
715.007.154,97 lei, din care:  
5.447 lei aport in natura 

11.991 99,92%

2 
Alti actionari persoane 
juridice (2) 

Evidentiati in 
Registrul 

Actionarilor  
Romana 200.000 200.000 lei 2 0,02%

3 
Alti actionari persoane 
fizice (6) 

Evidentiati in 
Registrul 

Actionarilor  
Romana 700.000 700.000 lei 7 0,06%

 Total actionari (9)  - 1.200.000.000

1.200.000.000 lei din care: 
141.743.242,15 EUR 
(echiv. a 484.092.845,03 lei) 
si 
715.907.154,97 lei, din care  
5.447 lei aport in natura 

12.000 100,00%

       Steven Cornelis van Groningen 

Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.
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Anexa 2 la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. 
                                                           Structura Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A. 

Nr. 

Crt. 
Numele si prenumele Data si locul nasterii Cetatenia Actul de identitate Domiciliul/Resedinta  Titulatura functiei 

1. Johann Strobl 
18.09.1959 

Mattersburg, Austria 
Austriaca 

Pasaport tip PS cod AUT nr. S 1105603 
eliberat de BM fuer Inneres la data de 

20.03.2013 

A-7210 Walbersdorf, 
Hauptstrasse 37, Austria 

Presedinte 

2. Martin Grull 
25.10.1959 

Viena, Austria 
Austriaca 

Pasaport tip PS cod AUT nr. S 1105545 emis 
de BM fuer Inneres la data de 22.07.2013 

Dr. Hanns Schuerff- Gasse 
21,  

2340 Moedling, Austria 
Vicepresedinte 

3. Ileana  Anca Ioan 
03.02.1962 

Tirgoviste, Romania 
Romana 

Carte de identitate seria RR nr.  
879280 eliberata de  Mun.  

Bucuresti la data de 23.01.2012 

Bucuresti, str. Olimpului nr. 
53, sector 4 

Membru independent

4. Klemens Josef Breuer 
16.12.1967 

Eschweiler, Germania 
Germana 

Pasaport tip P cod D nr. 526106580 eliberat 
de Gemeinde Roetgen la data de 08.06.2007

Willemslaegerweg 25, 
52159 Roetgen, Germania 

Membru 

5. Peter Lennkh 
10.06.1963 

Schwarzach/Pongau 
Austriaca 

Pasaport tip PS cod AUT nr. S 1200128 
eliberat de BM fuer Inneres la data de 

21.01.2015 

Pierrongasse 5,  A-1140 
Vienna, Austria 

Membru 

6. Andreas Gschwenter 
16.01.1969 

Schwaz 
Austriaca 

Pasaport tip P, cod AUT, nr. P 7027135, 
eliberat de ÖB Kiew la data de 11.04.2013 

Wolkersbergenstrasse 14, 
A-1130 Viena, Austria 

Membru 

7. Ana Maria Mihaescu 
29.07.1955 

 Tarnaveni, Romania 
Romana 

Carte de identitate seria RD nr.  
662250 eliberata de Mun.  

Bucuresti la data de 17.09.2010 

Bld. Libertatii Nr. 22, Bl. 
102, Sc. 6, Et.4, Ap. 118, 

Sector 5, Bucuresti 
Membru independent

             Steven Cornelis van Groningen 

Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.
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Anexa 3 la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. 
               Structura Directoratului Raiffeisen Bank S.A. 

Nr. 

Crt. 
Numele si prenumele Data si locul nasterii Cetatenia Actul de identitate Domiciliul/Resedinta din Romania Titulatura functiei

1. 
Steven Cornelis van 

Groningen 
29.12.1957 

Diepenveen, Olanda 
Olandeza 

Pasaport tip P cod NLD nr. 
NXR4HHC36 emis de  Minister van 

Buitenlandse Zaken la data de 
06.09.2016 

Bucuresti, Strada Atena nr. 20, 
Sector 1 Presedinte 

2. 
James Daniel 
Stewart, Jr. 

18.11.1954 
Pennsylvania, S.U.A. 

Americana 
Pasaport tip P cod USA nr. 488465731
emis de Departamertul de Stat al USA 

la 24.07.2013 

Bucuresti, Str. Jandarmeriei Nr. 14, 
Bl. 2, Sc. A, Ap. 23 Sect. 1 

Vicepresedinte 

3. 
Vladimir Nikolov 

Kalinov 
08.07.1970 

Sofia, Bulgaria 
Bulgara 

Pasaport tip P cod BGR nr. 
382474055, emis de Mol BGR, 

la 07.10.2013 
Oras Voluntari, Jud. Ilfov, Str. 

Nichita Stanescu, Nr. 5 
Vicepresedinte 

4. Cristian – Marius Sporis
12.05.1976 

Sibiu, Romania 
Romana 

Carte de Identitate seria SB 
nr.487418, emisa de SPCLEP 
Sibiu, la data de  22.09.2010 

Ale. Biruintei Nr. 2, Sc.B, Et.4, 
Ap.39, Mun. Sibiu, Jud. Sibiu 

Vicepresedinte 

5. 
Iancu-Mircea 
Busuioceanu 

08.09.1972 
Bucuresti, Romania 

Romana 
Carte de Identitate seria RT nr. 
991767, emisã de S.P.C.E.P. Sector 
4, la data de 30.09.2013 

Mun. Bucure�ti, Sec. 4, Cal. Serban 
Voda, nr. 41, sc. A et. 2 ap 22 

Vicepresedinte 

6. Nicolae-Bogdan Popa 
10.11.1975 

Iasi, Romania 
Romana 

Carte de Identitate seria RR nr. 
530751, emisã de SPCEP S1 biroul 
nr. 2, la data de 09.06.08 

Mun. Bucuresti Sec.1 Str. Daniel 
Danielopolu nr. 34 sc. A et. 4 ap. A4-

4 
Vicepresedinte 

       Steven Cornelis van Groningen 

Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.
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Anexa 4 la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. 

Reprezentarea grafica a Emblemei Raiffeisen Bank S.A. 

                                                                                      Steven Cornelis van Groningen 

Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.
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ANEXA 4 

Lista societatilor controlate de Raiffiesen Bank S.A.: 

Nr. 

crt. 
Societate Domeniu de activitate 

Detinere la 31 

decembrie 2017 

1. Raiffeisen Services S.R.L. 
Activitati de consultanta pentru 
afaceri si management 

100% 

2. S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. 
Activitati de administrare a 
fondurilor 

99,998% 

3. Raiffeisen Banca pentru Locuinte S.A.* 
Activitati de intermedieri monetare si 
creditare 

33,325% 

4. Raiffeisen Leasing IFN S.A. Leasing financiar 99,99% 

5. 
I.C.S. Raiffeisen Leasing S.R.L.(detinere 
indirecta)-Republica Moldova 

Leasing financiar 99,99% 

 

* Societate detinuta impreuna cu Bausparkasse Schwäbisch Hall Germania (33,325%) si Raiffeisen Bausparkasse Austria – 

membra a Grupului Raiffeisen (33,35%). 

 

 

 



ANEXA 3 

Persoane afiliate cu Raiffeisen Bank S.A.: 

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 

RAIFFEISEN RS BETEILIGUNGS GmbH 

RAIFFEISEN SEE REGION HOLDING GmbH 

RAIFFEISEN SERVICES S.R.L. 

RAIFFEISEN BANCA PENTRU LOCUINTE S.A. 

RAIFFEISEN LEASING IFN S.A. 

I.C.S. RAIFFEISEN LEASING S.R.L. Moldova 

S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. 

MARTIN GRUELL 

KLEMENS BREUER 

ANCA ILEANA IOAN 

JOHANN STROBL 

PETER LENNKH 

ANDREAS GSCHWENTER 

ANA MARIA MIHAESCU 

MÖSENBACHER HANNES 

STEVEN CORNELIS VAN GRONINGEN 

JAMES DANIEL STEWART JR. 

VLADIMIR NIKOLOV KALINOV 

CRISTIAN MARIUS SPORIS 

MIRCEA IANCU BUSUIOCEANU 

NICOLAE BOGDAN POPA 

MIHAIL CATALIN ION 



ALIN STEFAN MIHAILESCU POPA 

GABRIELA HENRIETA BARBULESCU 

ADA VALCEA 

RALUCA ANA-MARIA NICOLESCU 

AURELIAN MIHAILESCU 

MIHAI RAUTA 

IONESCU DANA-MIRELA 

DANIEL NICOLAESCU 

ALINA MIHALTAN 

CRISTINA ELENA PROCA 

 

O lista detaliata a entitatilor detinute de Raiffeisen Bank  International AG, este publicata anual in raportul de 

activitate al societatii (a se vedea pe site-ul www.rbinternational.at). 















Curriculum Vitae 
 
Date Dersonale: 
Nume: Nicolae Bogdan Popa 
Data naşterii: 10.11.1975 
  
Studii si pregătire profesională: 
1999 - 2004 Cursuri 

Executa! - Program de dezvoltare a grupului Raiffeisen pentru 
management (Viena, Budapesta, Kiev 2005 - 2007) Euromoney - 
Produse Structurale (Paris 2005) 
Opţiuni (Praga 2004) 
Euromoney - Obligaţiuni (Budapesta 2003) 
Instrumente derivate pe rata dobânzii (Bucureşti 2003) 

Managementul activelor si pasivelor (Londra 2002) 
IAS 39 (Bucureşti 2002) 
Principii de supervizare (Bucureşti 2001) 
Auditul afacerilor (Spania 1999,2000) 
Tehnici de prezentare (Bucureşti 2000) 
 

1998-1999 Universitatea „Al.l.Cuza", laşi 
Studii aprofundate in „Management Financiar Bancar" 
 

1994-1998 Universitatea „Al.I.Cuza", laşi 
Diploma in Economie, specializarea „Banci si Burse de valori" 

  
Experienţa profesională: 
2017 -prezent Raiffeisen Bank SA, Bucureşti 

Vicepreşedinte Divizia Operatiuni si IT 
 

2013 - 2017 Raiffeisen Bank SA, Bucureşti 
Vicepreşedinte Divizia Control Financiar si Contabilitate 
 

2007 - 2013 Raiffeisen Bank S.A., Bucureşti 
Director, Aria Control Financiar si Contabilitate 
 

2010- 2015 Raiffeisen Leasing IFN SA, Bucureşti  
Membru non- executiv in Consiliul de Administraţie 
 

2005-2013 Raiffeisen Asset Management, Bucureşti  
Membru non-executiv in Consiliul de Administraţie 
 

2003 - 2007 Raiffeisen Bank SA, Bucureşti 
Director, Managementul Bilanţului si Portofoliului 
 

2002 - 2003 Raiffeisen Bank SA, Bucureşti 
Sef de departament, Managementul Activelor si Pasivelor 
 

1999-2002 Arthur Andersen, Bucureşti 
Auditor Senior, Auditor 
 

1998-1999 Universitatea „Al.I.Cuza", laşi  
Asistent universitar 
 

1998 Banca Caixa Geral de Depositos, Porto - Portugalia 
Stagiu intern 

  
 



 

Curriculum Vitae 
 
Date personale:                    
Nume:     Mihail Ion 
Data na[terii:   05.08.1975 
 
Studii [i preg`tire profesional`: 
1998 – 2003 Academia de Studii Economice Bucuresti  
 Doctorat, Relatii Monetare si Financiare Internationale 
  

 
1997 – 1998   Academia de Studii Economice Bucuresti  
 Studii aprofundate, Scoala Doctorala de Finante Banci (DOFIN) 

 
1993 –1997 Academia de Studii Economice Bucuresti 
 Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori 

Specializarea Finante - Banci 
 

Experien]` profesional`: 
Iulie 2017 – prezent    Raiffeisen Bank S.A., Bucuresti 
    Vicepresedinte Divizia Control Financiar si Contabilitate 
 
Ian 2015 – 2017  Raiffeisen Bank S.A., Bucuresti 

Director, Directia Corporatii Medii si Sector Public 
 
Noiembrie 2005 – iunie 2017 Raiffeisen Asset Management, Bucuresti 
     Presedinte al Consiliului de Administratie 
 

               Nov 2005 – dec 2014               Raiffeisen Asset Management, Bucuresti 
Director General 
 

Sept 2011 – dec 2014  Raiffeisen Bank S.A., Bucuresti      
    Presedintele Comitetului de investitii pentru clienti cu averi ridicate (FWR) 
 
Nov 2004 – Nov 2005  Raiffeisen Bank S.A., Bucuresti 
    Manager departament, Managementul Activelor si Pasivelor 
 
Feb 2002 – Oct 2004   Raiffeisen Bank S.A., Bucuresti 
    Economist sef 
 
Sept 1997 – Sept 2007  Academia de Studii Economice Bucuresti 
    Lector, Asistent, Preparator Universitar 
 

  
 











Traducere libera din limba engleza 

Curriculum Vitae 
Date personale: 
Nume:     Johann Strobl 
Data na[terii:   18.09.1959 
 
Educatie:                         
1988 Absolvent al programului de MBA al Universitatii de Economie si de 

afaceri din Viena 
 
Experien]` profesional`: 
Din martie 2017         Raiffeisen Bank International AG, Viena        
                                 CEO 
 
2013 - 2017 Raiffeisen Bank International AG        

CEO Adjunct si Chief Risk Officer (CRO) 
  
2010 - 2013 Raiffeisen Bank International AG        

Membru al Comitetului Director, Chief Risk Officer 
  
2007- 2015 Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Viena 

Membru al Comitetului Director, Managementul Riscurilor 
  
2004 - 2007 Bank Austria Creditanstalt, Viena 

Membru al Comitetului Director, Chief Risk Officer (CRO) si Chief Financial 
Officer (CFO) 

  
2003 - 2004 HypoVereinsbank, Munchen 

Membru al Comitetului Divizional, Coordonator al Diviziei Managementul 
Activelor si Pasivelor si Controlul Riscului   

  
2000 - 2003 Bank Austria Creditanstalt  

Director, Coordonator Trezorerie Globala 
  
1998 - 2000 Bank Austria Creditanstalt  

Director, Coordonator Control Risc 
  
1997 - 1998 Creditanstalt, Viena 

Director, Coordonator Managementul Riscului de Piata 
  
1992 - 1997 Creditanstalt, Viena 

Director adjunct, Coordonator Managementul Pietei Monetare Locale si al 
Activelor si Pasivelor 

  
1989 - 1992 Creditanstalt, Viena  

Managementul Pietei Monetare Locale si al Activelor si Pasivelor 
  
1983 - 1989 Universitatea Economica si de Afaceri din Viena 

Asistent universitar 
 



 

CURRICULUM VITAE 
 

Nume: ILEANA-ANCA IOAN 
 

Functia actuala:     Consultant independent management 
 
Data nasterii:     1962 
 
Nationalitate:     romana 
 
Limbi straine:     engleza, franceza, romana 
 
Studii si pregatire profesionala: 
1994–1995     MBA (Master of Business Administration) 
1980–1985     MSc  Facultatea de Automatica, IPB 
 
Experienta profesionala : 
 
Noiembrie 2008 –pana in prezent  Asociat unic - Smart Management Consultants   
 

- diverse proiecte pentru companii internationale si romanesti pe 
teme de strategie, managementul schimbarilor, integrare post-
fuziune 
 

Aprilie 2009 – pana in prezent   Raiffeisen Bank S.A. 
Membru in Consiliul de Supraveghere  
 

Iunie 2010-  martie 2014   Romcab S.A. 
  Membru in  Consiliul de Administratie  

 
2005 - 2008     CEO - Tiriac Holdings Ltd 
        - Membru in Consiliul de Supraveghere - Unicredit Tiriac Bank 

 - Membru in Consiliul de Supraveghere - Allianz Tiriac Asigurari 
 - Membru in Consiliul de Administratie - Globe Ground Romania 

- Membru in Consiliul de Administratie - Bucharest International   
  Cargo Center 

 - Membru in Consiliul de Administratie - Romcar Auto SRL 
  - Membru in Consiliul de Administratie - Hyundai Auto Romania  
   SRL 

 - Membru in Consiliul de Administratie - MCar Trading SRL 
 
1995– 2005            Partener - Roland Berger Strategy Consultants Bucharest 

 
 

 

 

 



Curriculum Vitae 
Informatii personale 

Nume-prenume:    ANA MARIA MIHAESCU 

Data nasterii:     29.07.1955 

Studii 

1971 - 1975     Liceul  Mihai Viteazul Ploiesti 

1975 - 1980     Academia de Studii Economice Bucuresti 

Experienta profesionala 

2014 - prezent International Finance Corporation (IFC) – Manager Regional   

2011 - 2014 International Finance Corporation (IFC) – Chief Resident Representative  

1997 - 2011 International Finance Corporation (IFC) – Manager de Program si Sef     
al Misiunii in Romania si Moldova   

1996 - 1997  Eximbank – Presedinte interimar 

1994 - 1996 Eximbank – Vicepresedinte  

1993 - 1994  Misiunea World Bank - Bucuresti – Ofiter de Proiect 

1991 - 1992  Eximbank – Director General 

1990 - 1991             Banca Romana pentru Dezvoltare – Bancher Senior, Director adjunct 

1980 - 1990 Administratia Asigurarilor de Stat (ADAS) – Agent de Asigurari 
(Junior/Senior) 

 

 

 

 

 

 

 

 



      CURRICULUM VITAE 
 

 
Nume: 

 
Andreas Gschwenter 

Data nasterii: 16.01.1969 

 
Studii si pregatire profesionala: 
1994 

MBA (Master of Business Administration)  
Universitatea Innsbruck 

Experienta profesionala :  

 
1994 - 1997 

Director general  
BuE GmbH 

1997 - 2000 Consultant senior  
Denkstatt GmbH 

2000 - 2001 Director Executiv, Director Operatiuni bancare 
Bank Austria Creditanstalt Romania S.A. 

 
2001 - 2005 

Director Executiv , COO/CIO 
Bank Austria/ HVB Bank Serbia si Muntenegru 

2005- 2007 Vice-presedinte, COO/CIO  
Unicredit Tiriac Bank, Romania 

 

2007 - 2010 

 
Membru in Board, COO/CIO  
Unicredit Bank Rusia 

2010 - 2015 Membru in Board, COO/CIO  
Raiffeisen Bank Aval JSC, Kiev 

 

Din iulie 2015 - prezent 

 
 
Membru in Board, COO/CIO 
Raiffeisen Bank International AG, Viena 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



Traducere libera din limba engleza 

Curriculum Vitae 
 
Date personale: 
Nume:    Hannes Mösenbacher 
Data na[terii:  11 martie 1972 
 
Studii 
2002   Doctor in Economie si Administrarea Afacerilor, Universitatea Viena 
  
 
Experien]` profesional`: 
 
Din 2010 Raiffeisen Bank International AG, Viena        

Din martie 2017: Membru al Comitetului Director; Chief Risk Officer 
(CRO) 

 2010 – 2017: Director, Coordonator Control Risc 
 

2008 - 2010 Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft, Viena 
2009-2010: Director, Coordonator Control Risc  

 2008: Asistent al CRO 
 

2000- 2008 Bank Austria  Creditanstalt, Viena 
 2008: Director Credit Trezorerie 

2005 -2008: Director adjunct Credit Trezorerie 
2004-2005: Credit Trezorerie 
2000-2004: Managementul riscului de piata CEE 
 

1998 -2000 CAIB Investmentbank AG, Viena 
 Managementul riscului de piata 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 


