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    1. Analiza activitatii bancii 
 
    1.1. a) Descrierea activitatii de baza a bancii 

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. 
 
In acord cu legea bancara, obiectul de activitate  al bancii include: 
 

- atragere de depozite si de alte fonduri rambursabile (CAEN 6419) 
- acordare de credite incluzand printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau 

fara regres, finantarea tranzactiilor comerciale, inclusiv forfetare (CAEN 6419)  
- operatiuni de plati (CAEN 6419) 
- 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) 
- emitere de garantii si asumare de angajamente (CAEN 6419) 
- tranzactionare in cont propriu sau in contul clientilor, in conditiile legii, cu: 

§ 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) 

- 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) 

- 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) 

- administrare de portofolii si consultanta legata de aceasta;  (CAEN 6612) 
- custodie si administrare de instrumente financiare  (CAEN 6419) 
- intermediere pe piata interbancara;  (CAEN 6419) 
- prestare de servicii privind furnizarea de date si referinte in domeniul creditarii; (CAEN 6419) 
- inchiriere de casete de siguranta; (CAEN 6419) 
- operatiuni cu metale si pietre pretioase si obiecte confectionate din acestea; (CAEN 6419) 
- dobandirea de participatii la capitalul altor entitati (CAEN 6419) 
- operatiuni de administrare a patrimoniului constand din bunuri mobile si/sau imobile aflate in 

proprietatea bancii, dar neafectate desfasurarii activitatilor financiare, constand in inchirierea de 
bunuri mobile si imobile catre terte parti, in conditiile legii (CAEN 6820) 

- 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: 
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§ depozitarea activelor fondurilor de investitii si societatilor de investitii (CAEN 6419); 
§ actionarea ca operator al Arhivei  Electronice de Garantii Reale Mobiliare (CAEN 

6419); 
§ servicii de procesare de date, administrare de baze de date ori alte asemenea servicii 

pentru terti (CAEN 6311, 6312); 
§ distribuirea de titluri de participare la fonduri de investitii si actiuni ale societatilor de 

investitii; (CAEN 6419); 
§ activitati de depozitare a activelor financiare ale fondurilor de pensii administrate privat 

(CAEN 6419); 
§ activitati de depozitare a activelor financiare ale fondurilor de pensii facultative  (CAEN 

6419); 
§ agent de marketing al prospectului schemei de pensii facultative (CAEN  6629); 
§ 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); 

§ marketing al fondului de pensii administrat privat (CAEN 6629); 
§ operatiuni de consemnare la dispozitia instantei de executare sau a executorului 

judecatoresc (CAEN 6419); 
§ intermediere in vederea reincarcarii cartelelor telefonice (pre-platite) (CAEN 6619). 

- 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) 
- 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) 
- 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)  
- 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). 
  
  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. 
  



 

 

 

 

4 

 

 
    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 2016 Banca a cumparat de la RI Eastern European Finance B.V, o entitate detinuta in proportie de 
100% de Raiffeisen Bank International, un portofoliu de credite acordate persoanelor juridice in 
valoare de 337.067 mii RON. 
 
    e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activitatii societatii. 
 
A se vedea Anexa 1 - Situatii Financiare Consolidate si Individuale 2016 si Raportul Directoratului 
2016. 
 
    1.1.1. Elemente de evaluare generala 
    
a) Profit net:    452 RON mil 
b) Cifra de afaceri:    2.129 RON mil  
c) Export:    Nu este cazul 
d) Costuri:    1.164 RON mil 
e) Cota de piata in functie de active:    8,40% 
f)  Indicator de lichiditate conform normelor BNR:    1,23 – 9,37  
 
    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 5.700 de clienti corporatii. La final de 2016, reteaua de distributie a Raiffeisen Bank numara 
478 de unitati, peste 1.100 de ATM-uri, 15.000 aparate EPOS si 141 de masini multifunctionale 
(MFM). 
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b) ponderea fiecarei categorii de produse sau servicii in veniturile operationale ale bancii pentru ultimii 
trei ani: 
 

 12/2016 12/2015 12/2014 
Credite si avansuri acordate clientilor 44% 43% 42% 
Depozite de la clienti 19% 19% 20% 
Tranzactii 22% 23% 21% 
Investitii si tranzactionare 8% 6% 6% 
Altele 7% 10% 11% 

 
 
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 a lansat in 2016 noi pachete de cont curent pentru persoane 
fizice, care combina toate elementele necesare din zona de tranzactionare, dar si produse de credit 
sau de economisire simple si eficiente. De asemenea, Banca a lansat un nou credit imobiliar cu 
dobanda fixa pe primii 7 ani oferind o solutie de creditare imobiliara care sa proteje clientii si banca 
de riscurile care pot aparea in contextul legislativ si economic actual. 
 
In ceea ce priveste vanzarile in mediul digital, Banca a creat fluxuri de inrolare client si vanzare credite 
de consum pe website-ul bancii. 
 
1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala (surse indigene. surse import) 
Nu este cazul. 
 
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 
 
Creditarea este principalul domeniu de activitate al Raiffeisen Bank. Urmatoarele evolutii aferente 
anului anterior  merita mentionate: 
 
Dinamica activitatii de creditare a ramas lenta in 2016 în conditiile in care stocul de credite acordat 
de catre banci sectorului privat (populatie si companii) a crescut cu doar 1%. Pentru Raiffeisen Bank, 
2016 a fost un an bun pentru creditare, Banca a aprobat facilitati noi de creditare în valoare de 2,5 
mld euro.  
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Portofoliul de credite a continuat sa creasca pe parcursul anului 2016, evolutie la care au contribuit 
toate segmentele de clienti. Eforturile Bancii de a oferi solutii viabile de finantare pentru companii s-
au transpus intr-o crestere a creditelor la termen pentru IMM-uri cu 12%, si pe fondul  cresterii cu 50% 
a finantarilor acordate în colaborare cu institutii supranationale (Fondul European de Investitii - FEI). 
Totodata, finantarile la termen acordate corporatiilor s-au dublat în 2016, pe fondul unor tranzactii 
sindicalizate de valori mari. 
 
Creditele nou acordate persoanelor fizice au inregistrat cea mai importanta crestere fata de anul 
precedent, in special creditele de nevoi personale (+36%). Principalii factori favorizatori au fost 
cresterea oportunitatilor de angajare pentru populatie, majorarea venitului disponibil, precum si 
abilitatea noastra de a veni in intampinarea nevoilor clientilor. Originarile de credite noi ipotecare au 
suferit in urma schimbarilor din cadrul legislativ si au fost sustinute in mare masura de programul Prima 
Casa. 
 
Ne asteptam ca soldul creditelor acordate populatiei si companiilor sa se mentina pe un trend 
ascendent in 2017. Dinamica pozitiva ar trebui sa fie sustinuta in cea mai mare parte de catre 
expansiunea creditelor denominate in lei. Intentia Bancii este de a imbunatati a pozitia in piata pe 
partea de creditare, urmarind o crestere mai accentuata decat a pietei. 
 
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 
2016 banca detinea o cota de piata de 9,00% in functie de volumul de credite (fata de 8,34% la 
sfarsitul lui 2015), in contextul in care consumul privat s-a majorat anul trecut iar aceasta evolutie 
pozitiva a facut ca si volumul de credite acordate sa creasca. Cota de piata pe depozite a inregistrat 
de asemenea o evolutie pozitiva, ajungand la 8,97% in decembrie 2016 fata de 8,55% cu un an 
inainte (Sursa: calcule interne bazate pe date publicate de BNR). 
 
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. 
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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. a inregistrat la sfarsitul anului 2016 un numar de 5.826 angajati, dintre care 
85% aveau studii superioare finalizate. Din totalul angajatilor, 56% sunt membri de sindicat. 
 
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. 
 
 
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. 
 
Tipurile principale de impact asupra mediului inconjurator sunt:  
 

a) consum de energie electrica 
b) consum de carburanti 
c) consum de apa 
d) consum de hartie 
e) deseuri: de hartie, de plastic, de echipamente electrice si electronice (DEEE) 
 

Masuri de monitorizare si reducere a impactului asupra mediului 
 
Toate aceste consumuri sunt administrate de Directia Management Infrastructura, fiind generate de 
functionarea spatiilor in care angajatii isi desfasoara activitatea. Exista obiective anuale de reducere 
a acestor consumuri, precum si contracte cu furnizori pentru reciclarea deseurilor de hartie si a 
echipamentelor electrice si electronice. Raiffeisen Bank S.A. raporteaza anual, in lunile mai-iunie, 
conform standardului Global Reporting Initiative inclusiv pe parametrii care indica impactul de mediu.  
 
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;  
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- 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 2016. 
 
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 
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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. 
 
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.  
 
Expunerea principala a bancii la riscul de credit ia nastere din acordarea de credite si avansuri 
clientilor. In aceste cazuri, expunerea este reprezentata de valoarea contabila a activelor din situatia 
pozitiei financiare. Banca este expusa la riscul de credit pe diferite alte active financiare, incluzand 
instrumente derivate si de datorie, expunerea in cazul acestor instrumente fiind egala cu valoarea 
contabila a acestora prezentata in situatia individuala a pozitiei financiare. Pe langa cele mentionate 
mai sus, banca este expusa la riscul de credit ce deriva din angajamentele de finantare si emiterea de 
garantii.  
 
Pentru a minimiza riscul, banca are proceduri menite sa evalueze clientii inaintea acordarii creditelor, 
sa monitorizeze capacitatea acestora de a rambursa principalul si dobanzile aferente pe perioada 
derularii imprumuturilor si sa stabileasca limite de expunere. Directoratul a delegat responsabilitatea 
gestionarii riscului de credit catre Comitetul de Credite. O divizie distincta, care raporteaza 
Vicepresedintelui de Risc este responsabila cu supravegherea riscului de credit al bancii. Principalele 
responsabilitati ale acesteia sunt:  
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• Formularea politicilor de creditare, prin care se urmareste asigurarea mentinerii unui 

portofoliu de credite sanatos, prin stabilirea unor limite corespunzatoare si definirea unor criterii 
specifice de creditare pentru anumite produse, categorii de clienti etc. 

• Stabilirea si implementarea unor proceduri privind: tratamentul si evaluarea 
garantiilor, revizuirea periodica a creditelor, clasificarea si raportarea portofoliului de credite, 
documentatia juridica aferenta activitatii de creditare, urmarirea si tratamentul creditelor 
neperformante, asigurarea conformitatii cu cerintele organelor de reglementare.   

• Stabilirea structurii de autorizare a aprobarii si reinnoirii facilitatilor de credit: limitele 
de autorizare pot fi stabilite la nivelul individual al unor analisti de risc desemnati sau la nivelul 
Comitetului de Credit sau al organului de aprobare desemnat la nivel de banca. Limitele de 
autorizare sunt stipulate in regulamentul de functionare a Comitetului de Credit si sunt stabilite 
in functie de criterii precum valoarea creditului, concordanta cu politica de creditare etc.  

• Evaluarea si revizuirea riscului de credit are loc in conformitate cu limitele de 
autorizare stabilite in regulamentul de functionare al Comitetul de Credit si cu cerintele 
regulatorii.  

• Limitarea concentrarii expunerii pe terti, arii geografice, industrii si pe emitent, 
categoria de clasificare a creditului, lichiditatea pietii si tara (pentru titluri detinute ca investitii). 
Riscul de concentrare este monitorizat in cadrul activitatii de management al portofoliului si este 
analizat lunar prin rapoarte prezentate catre personalul angajat in activitatea de creditare si 
catre management. 

• Dezvoltarea si mentinerea sistemelor de clasificare a clientilor in  functie de gradul de 
risc. La nivel de banca se utilizeaza sisteme unitare de clasificare a clientilor in functie de gradul 
de risc. Aceste sisteme cuprind atat metodologii de atribuire de rating-uri, cat si cele bazate pe 
utilizarea de scoring-uri. Banca efectueaza periodic revizuirea sistemelor de clasificare a 
clientilor. Gradul de risc masurat prin intermediul sistemelor mentionate sta la baza stabilirii 
cuantumului de provizioane necesare acoperirii riscului de neplata. 

• Revizuirea, verificarea conformitatii unitatii cu limitele stabilite conform politicilor de 
creditare si a procedurilor interne. 

• Raportari periodice despre calitatea portofoliului de credite sunt prezentate Comitetului 
de Credite si sunt propuse masuri adecvate de rectificare. 

• Furnizarea de informatii, indrumari si expertize, punctelor de lucru pentru a promova 
practica cea mai adecvata in banca in ceea ce priveste gestionarea riscului de credit.  

 
Concentrarile de risc de credit semnificative iau nastere pe tipuri de clienti in functie de creditele, 
avansurile si angajamentele de credit acordate de banca. Concentrarea riscului de credit aferent 
instrumentelor financiare se analizeaza atat la nivel de portfoliu cat si pentru segmente de clienti care 
prezinta caracteristici economice similare si a caror capacitate de rambursare este afectata in mod 
uniform de schimbarile din mediul economic. Principala concentrare a riscului de credit deriva din 
expunerea individuala, pe segmente de clienti in ceea ce priveste creditele si avansurile acordate de 
banca, angajamentele de credit si garantiile emise. 
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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  
2016 

31 decembrie  
2015 

Clienti retail. din care:   
     Credit de nevoi personale 4.645.085 3.952.493 
     Credit pentru investitii imobiliare 4.040.945 3.890.214 
     Credit de consum garantat cu ipoteca imobiliara 1.944.249 2.221.540 
     Card de Credit 2.152.308 1.904.771 
     Descoperit de cont 1.440.046 1.455.166 
     Finantarea investitiilor 520.966 483.366 
     Altele 6.377 5.650 
Clienti corporativi, din care:   
     Agricultura 628.031 617.289 
     Electricitate, petrol si gaze naturale 1.010.665 1.624.989 
     Productie 2.313.557 2.299.917 
     Constructii 2.196.387 1.828.400 
     Comert cu amanuntul si en-gros 3.819.098 3.104.180 
     Servicii 3.037.221 2.314.546 
     Sectorul public 707.999 590.154 
Total 28.462.934 26.292.675 

 
Riscul 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. 
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. 
 
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. 
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· 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. 
 
In cadrul administrarii lichiditatii, Banca analizeaza, monitorizeaza si previzioneaza comportamentul 
lichiditatii produselor si segmentelor de afaceri, mentinand o lichiditate pe termen lung, inclusiv 
depozite stabile, in exces fata de activele care nu sunt lichide, la un cost optim, asa cum este definit in 
apetitul la risc.  
 
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 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);  

· ecartul de lichiditate statutar: Banca trebuie sa indeplineasca un indicator de lichiditate 
definit de catre autoritatea de supraveghere care stabileste standardele minime ale riscului 
de lichiditate la nivelul sistemului bancar; 

· 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; 

· Preturilor de transfer al fondurilor prin care toate costurile si beneficiile sunt alocate la 
nivelul segmentelor de afaceri pe toate elementele bilantiere si extrabilantiere, astfel incat 
sa fie stimulata utilizarea eficienta a lichiditatii. 

 
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 
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necesarul rezervei de lichiditate tinand cont de rezultatele simularilor de stres. De asemenea, Banca 
defineste un plan alternativ de finantare care stabileste responsabilitatile si actiunile specifice care pot 
fi luate pentru a intari pozitia lichiditatii pe termen scurt si pentru a reduce riscul de lichiditate pe 
termen mediu si lung. 
 
Principalele instrumente folosite pentru conditii de criza sunt: 
 

· 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; 

· 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, folosita pentru a evalua 
abilitatea de a opera in conditii de criza, in conformitate cu CRR/CRD IV. 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. 
 

Valoarea activelor si pasivelor financiare la data de 31 decembrie 2016, distribuita pe benzi de 
scadenta in functie de maturitatea contractuala, este prezentata in tabelul urmator: 
 

Mii RON 
Pana  la 3 

luni 3–12 luni 1-5 ani Peste 5 
ani 

Fara 
maturitate Total 

Active financiare       
Numerar si 
disponibilitati la 
Banca Centrala 

  8.203.153                  0                    0                 0               0     8.203.153  

Active financiare 
detinute pentru 
tranzactionare 

       26.869         43.900       317.251       55.738              0        443.758  

Derivative 
detinute pentru 
mangementul 
riscului 

                0                  0            1.013                0               0            1.013  

Credite si 
avansuri 
acordate bancilor 

     546.165                 0                    0                 0               0        546.165  

Credite si 
avansuri 
acordate clientilor 

  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  



 

 

 

 

14 

 

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. 
 
  

Datorii financiare        
Datorii financiare 
detinute pentru 
tranzactionare 

       25.402         13.689         18.602         2.431                0         60.124  

Derivative 
detinute pentru 
mangementul 
riscului 

                0                  0           4.101                0                0           4.101  

Depozite de la 
banci 

     568.545                  0         14.469                0                0       583.014  

Depozite de la 
clienti 

22.566.133    3.594.078       190.751      30.879                0  26.381.841  

Credite de la 
banci si alte 
institutii 
financiare 

      86.855       564.773       485.959                0                0    1.137.587  

Obligatiuni 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  
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Riscul de piata (pret) 
 
Riscul de piata 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 parametri acceptabili a expunerilor la 
riscul de piata concomitent cu optimizarea randamentului la riscurile asumate.  
 
Principalele riscuri la care banca este expusa sunt riscul de rata dobanzii si riscul valutar. 
 
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. 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). 
 
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 2016: 
 

In mii RON Sub 3 luni 3-12 luni 1-5 ani Peste 5 
ani 

Fara 
maturitate 

Total 

Active       

Numerar si 
disponibilitati la 
Banca Centrala 

6.675.368  0  0  0  1.527.786  8.203.154  

Credite si avansuri 
acordate bancilor 

546.165  0  0  0  0  546.165  

Credite si avansuri 
acordate clientilor 

12.640.338  4.833.969  2.189.409  97.300  0  19.761.016  

Titluri de valoare 403.970  1.225.937  2.038.444  144.141  0  3.812.492  

Total active 20.265.841  6.059.906  4.227.853  241.441 1.527.786  32.322.827  
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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. 
 
Activitatile de gestionare a activelor si datoriilor purtatoare de dobanda se desfasoara in contextul 
expunerii bancii la fluctuatiile ratei dobanzii. In general Banca este mai sensibila la activele purtatoare 
de dobanda, ceea ce inseamna ca, in conditiile scaderii ratelor dobanzilor, venitul net din dobanzi se 
va reduce pe masura ce activele sensitive la rata dobanzii isi modifica ratele de dobanda mai rapid. 
Cu toate acestea, efectul real depinde de o multitudine de factori, printre care masura in care 
rambursarile se fac inainte sau dupa termenele stabilite prin contract, variatiile senzitivitatii ratei de 
dobanda intre perioadele de modificare a acesteia si intre valute. 
 
Banca gestioneaza riscul de rata a dobanzii prin modificarea structurii activelor si datoriilor purtatoare 
de dobanda cu scopul optimizarii venitului din dobanzi. Pentru a realiza acest lucru, banca utilizeaza 
instrumente financiare diverse cu rata a dobanzii fixa si variabila, pentru care incearca sa controleze 
necorelarea intre datele la care ratele de dobanda ale activelor si datoriilor sale sunt actualizate la 
rata de piata sau intre datele de maturitate ale activelor si datoriilor. 
 
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. 
 
Situatia activelor si datoriile monetare exprimate in RON si in moneda straina la 31 decembrie 2016 
este prezentata mai jos: 
  

Datorii             
Depozite de la 
banci 

569.644  0  13.369  0  0  583.013  

Depozite de la 
clienti 

15.736.666  4.351.917  6.287.071  3.435  0  26.379.089  

Credite de la banci 
si alte institutii 
financiare 

1.122.450  7.568  7.569  0  0  1.137.587  

Obligatiuni emise 0  16.477  499.483  0  0  515.960  

Datorii subordonate 954.973  0  0  0  0  954.973  

Total Datorii 18.383.733  4.375.962  6.807.492  3.435  0  29.570.622  
Efectul derivativelor 
detinute pentru 
managementul 
riscului 

196.644  0  (193.108) 0  0  3.536  

Pozitie neta 2.078.752  1.683.944  (2.772.747) 238.006 1.527.786  2.755.741  
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In mii RON RON USD EUR Altele Total 
Active monetare      
Numerar si 
disponibilitati la Banca 
Centrala 

4.843.581 32.051 3.276.105 51.416 8.203.153 

Active financiare 
detinute pentru 
tranzactionare 

429.196 73 14.487 0 443.758 

Derivative detinute 
pentru managementul 
riscului 

15 0 998 0 1.013 

Credite si avansuri 
acordate bancilor 

168.274 5.721 364.923 7.247 546.165 

Credite si avansuri 
acordate clientilor 

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 

Investii in asociati si 
asocieri in participatie 

10.686 0 0 0 10.686 

Alte active 160.473 0 0 0 160.473 

Total active monetare 21.194.674 824.624 9.992.148 985.584 32.997.756 

Datorii monetare           

Datorii financiare 
detinute pentru 
tranzactionare 

58.342 73 1.709 0 60.124 

Derivative detinute 
pentru managementul 
riscului 

1.228 0 2.873 0 4.101 

Depozite de la banci 423.423 9.948 148.704 939 583.014 

Depozite de la clienti 16.785.935 1.352.522 8.020.165 223.219 26.381.841 

Credite de la banci si 
alte institutii financiare 

299.673 0 635.057 202.857 1.137.587 

Obligatiuni emise 515.961 0 0 0 515.961 

Datorii subordonate 0 0 777.499 177.474 954.973 

Alte datorii 258.56 18.483 126.369 3.75 407.162 

Total datorii monetare 18.380.018 1.381.165 9.706.588 609.06 30.076.827 

Pozitia valutara neta 2.814.629 (556.54) 285.6 376.53 2.920.176 
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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. 
 
Cadrul de adminstrare a riscului de lichiditate are un rol determinant in procesul de asigurare a unei 
lichiditati adecvate. In acest scop, banca defineste si implementeaza Strategia si Politica de lichiditate, 
revizuite anual sau ori de cate ori schimbarile in mediul intern sau extern impun acest lucru, prin 
intermediul carora Directoratul aproba cadrul de administrare, monitorizare si control al riscului de 
lichiditate precum si planul de finantare a bancii. 
 
Comparativ cu perioada similara a anului trecut, situatia pietelor financiare in care banca opereaza 
s-a imbunatatit, perioada fiind marcata in general de o tendinta de scadere a aversiunii la risc a 
participantilor la piata. Aceasta evolutie a fost sprijinita de politicile adoptate de bancile centrale ce 
au condus la o crestere a lichiditatii disponibile si o reducere a costului finantarii.  
 
In aceasta perioada, banca a continuat sa administreze prudent pozitia de lichiditate, urmarind o 
strategie de diversificare a structurii de finantare prin cresterea bazei de depozite atrase de la clientela. 
Sursa de finantare principala provine din depozitele atrase de la clientii de retail, in timp ce sursele 
atrase de la alti clienti, depozitele si imprumuturile interbancare completeaza structura de finantare. 
Aceasta diversificare imbunatateste flexibilitatea bancii in materie de finantare si, in general, 
diminueaza costul lichiditatii. Astfel, atat stabilitatea structurii de finantare precum si raportul 
credite/depozite s-a imbunatatit comparativ perioada anterioara.  
 
De asemenea, pe baza simularilor de stres banca a calibrat periodic rezerva de lichiditate necesara, 
aceasta fiind mentinuta la un nivel adecvat pentru asigurarea unei activitati normale pentru o perioada 
de timp acceptabila, in situatii neprevazute de criza. 
 
    b) Prezentarea si analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, asupra situatiei 
financiare a bancii comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. 
 
Banca evalueaza oportunitatile de investitii si aloca resursele necesare luand in considerare o serie de 
criterii care tin cont de aspecte precum: 
 

§ Alinierea respectivelor proiecte de investitii la strategia pe termen mediu si lung 
§ Investitiile realizate respecta criteriile minime de rentabilitate 
§ Initiativele concretizate in proiecte de investitii trebuie sa fie consistente cu profilul de risc 

adoptat de Banca 
§ 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 65 milioane de EUR, cumuland 
ca ordin de marime echivalentul a 21% din profitul mediu generat in aceeasi perioada. 
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Alocarea resurselor pentru programele de investitii se face in stransa corelatie cu dezideratele 
strategice ale Bancii: 
 

§ Clienti si dezvoltarea afacerii. O parte importanta din resursele Bancii este indreptata 
catre identificarea nevoilor specifice ale clientelei si adaptarea in consecinta a 
produselor si serviciilor oferite.  
 

§ Simplificare.  Banca acorda o atentie deosebita identificarii si implementarii acelor 
metode care permit simplificarea continua a proceselor si activitatilor interne. 
 

§ Infrastructura si administrarea afacerii. Cheltuielile necesare pentru mentinerea 
infrastructurii existente si administrarea afacerii. 
 

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

Cheltuielile de capital efectuate in 2016 s-au aflat pe un trend ascendent fata de anul precedent. 
Variatia fata de anul anterior se datoreaza atat  resurselor alocate pentru optimizarea proceselor 
interne, dezvoltarea canalelor alternative de distributie si cresterea diversitatii  serviciilor oferite 
clientilor nostri, cat si alocarii de resurse suplimentare dezvoltarii infrastructurii IT.  
 
Elementele de referinta pentru portofoliul de proiecte de investitii sunt sumarizate mai jos: 
 
§ Pentru a creste diversitatea serviciilor oferite clientilor nostri am extins reteaua de multifunctionale 

cu operatiuni cu numerar. La final de 2016, 141 de astfel de multifunctionale (MFM) sunt 
disponibile clientilor nostri pentru operatiuni diverse cu numerar (pe langa eliberarea de numerar, 
aceste multifunctionale ofera optiuni suplimentare precum depuneri de numerar si  operatiuni de 
schimb valutar).  
 

§ Simplificarea proceselor interne si facilitarea colaborarii in interiorul organizatiei:    
– automatizarea si optimizarea continua a proceselor importante din Banca si folosirea unor 

intrumente noi de comunicare si colaborare de catre angajati, 
– implementarea aplicatiilor destinate acordarii creditelor catre clienti de tip corporatii 
– implementarea aplicatiei de risc 
– inrolarea clientilor pe platforma destinata Managementului Proceselor de Afaceri (BPMS).  
– un pas inainte este reprezentat si de noua metoda de a colecta datele la nivel de companie 

prin definirea Guvernantei privind Management al Informatiei in companie. 
 

§ Dezvoltarea  continua a canalelor alternative de distributie pentru a raspunde nevoilor clientilor. 
Orientarea clientilor catre canalele alternative puse la dispozitia acestora se afla pe un trend 
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continuu ascendent, confirmand astfel ca resursele investite pentru imbunatatirea continua a 
experientei clientilor cu platformele de Internet Banking si Smartmobile sunt aliniate cu nevoile 
acestora. In 2016 au fost dezvoltate si puse la dispozitia clientilor facilitati noi pentru cele doua 
platforme: Internet Banking si Smart Mobile cat si o noua versiune moderna si imbunatatita a 
paginii oficiale de internet a Bancii. 
 

§ Canalul traditional de distributie a ramas un subiect important pe agenda  Bancii si in 2016. 
Cautam astfel sa fim aproape de clientii nostri si sa le oferim acestora o interactiune placuta in 
fiecare dintre agentiile noastre. In 2016 a fost relocate 4 agentii, s-a deschis o noua agentie, 33 
agentii au fost inchise, iar alte 6 au fost reamenajate. Atentia sporita la criteriile de selectie a 
locatiilor pe care le alegem a facilitat optimizarea spatiului ocupat – s-a inregistrat o reducere de 
3 % fata de anul anterior, echivalentul a  3.500 metri patrati (agentii si sedii centrale). 
 

§ Investitiile realizate pentru indeplinirea reglementarilor legale si sectoriale au crescut semnificativ 
comparativ cu anul 2015. Ne concentrăm pe implementarea cerintelor generate de  Standardele 
contabile internationale IFRS 9, directiva privind Pietele de Instrumente Financiare (MiFID), 
modificari ale actului privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale cu privire la conturile străine (FATCA), 
etc. 
 

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

Cresterea economica s-a accelerat in 2016 dat fiind faptul ca Produsul Intern Brut (PIB) a avansat 
cu 4,8%. Consumul privat a ramas principalul motor de crestere. Dinamica acestuia s-a imbunatatit in 
2016 datorita stimulului fiscal amplu care a rezultat in majorarea venitului real disponibil si a 
preferintei pentru consum a populatiei. Formarea bruta de capital fix a scazut in 2016, avand o 
contributie negativa la formarea PIB. Cresterea cererii interne a rezultat intr-un avans mai rapid al 
importurilor de bunuri si servicii comparativ cu exporturile. Prin urmare, exportul net - diferenta intre 
exporturi si importuri - a avut o contributie negativa la dinamica PIB din 2016. Pe partea de oferta, 
cresterea economica a fost impartasita de toate componentele PIB in 2016. Prin urmare, valoarea 
adaugata bruta a crescut in toate sectoarele de activitate (servicii, industrie, constructii). 

 
Deficitul bugetului public (metodologie cash) a fost de 2,4% din PIB in 2016, in crestere fata de 

1,4% din PIB in 2015. Largirea deficitului bugetar in 2016 a fost determinata de masurile de relaxare 
fiscala decise incepand cu 2015 care au determinat o pierdere de venituri publice concomitent cu o 
majorare a cheltuielilor bugetare. Totusi, executia bugetara a rezultat intr-un deficit inferior tintei  
asumate initial (2,8% din PIB) ca urmare a executiei sub tinta a anumitor categorii de cheltuieli publice.  

Preturile de consum au scazut cu 0,5% in 2016. Rata anuala a inflatiei a ramas in teritoriul negativ 
pe parcursul intregului an datorita reducerilor cotei TVA (iunie 2015 si ianuarie 2016) cat si a 
preturilor produselor energetice. Conform estimarilor Bancii Centrale, in absenta reducerii ratei TVA 
din ianuarie 2016, rata anuala a inflatiei ar fi atins un nivel de 0,9% la finalul lui 2016. Mai important, 
in ciuda avansului rapid al consumului privat, presiunile inflationiste permanente au ramas estompate. 
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Consideram ca inflatia importata avand valori joase a fost printre principalii factori care au limitat 
accentuarea presiunilor inflationiste in 2016. 

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a mentinut nemodificata rata dobanzii de referinta la 1,75% 
la toate sedintele de politica monetare din 2016. Totusi, politica monetara a fost mai relaxata decat 
ar fi fost sugerat de nivelul ratei dobanzii de politica monetara. Dat fiind sentimentul pozitiv al 
investitorilor fata de activele denominate in RON precum si nivelul redus al ratelor de dobanda 
existente pe pietele externe, BNR nu a sterilizat excesul de lichiditate din piata monetara. Prin urmare, 
ratele de dobanda din piata monetara (ROBOR) s-au situat pe parcursul intregului an la niveluri 
semnficativ inferioare ratei de politica monetara, chiar in scadere fata de nivelurile joase din 2015. 
Aceast fapt a determinat un trend descendent al ratelor de dobanda la creditelor si depozitelor 
acordate/atrase de banci.  

 
Dinamica activitatii de creditare a ramas lenta in 2016 in conditiile in care stocul de credite 

acordat de catre banci sectorului privat (populatie si companii) a crescut doar cu 1,1% (dinamica 
segmentului creditelor in valuta este ajustata pentru modificarea ratei de schimb EURRON). Cresterea 
a fost exclusiv sustinuta de catre creditele denominate in lei (+14,3% in termeni de sold) ce au 
inregistrat avansuri importante pe toate cele trei segmente: credite pentru consum si alte scopuri, 
credite pentru locuinte si credite acordate companiilor. Pe de alta parte, soldul creditelor in valuta a 
inregistrat o contractie ampla (-12,3% in euro echivalent) sustinuta de scaderea atat a creditelor 
acordate populatiei, cat si a creditelor acordate companiilor. Similar anilor anteriori, bancile si-au 
mentinut preferinta pentru acordarea de credite in lei. De asemenea, cererea pentru credite in lei a 
fost favorizata de reducerea ratelor dobanzii si de standardele prudentiale mai putin restrictive 
comparativ cu cele utilizate la creditatea in valuta. Creditele ipotecare acordate in cadrul programului 
guvernamental “Prima casa” au fost un determinat principal al cresterii creditelor originate in lei. In 
acest context, aproximativ 81% din total creditelor originate in 2016 au fost denominate in lei, iar 
ponderea creditelor denominate in valuta in totalul creditelor acordate de catre banci sectorului privat 
a scazut la 43,4% in decembrie 2016 de la 49,9% in decembrie 2015. Ponderea creditelor 
neperformante in totalul creditelor s-a mentinut pe un trend descrescator in 2016, ajungang la 9,5% 
in decembrie 2016 de la 13,5% in decembrie 2015. 

 
In 2016, Parlamentul a votat doua legi cu impact negativ asupra activitatii si profitabilitatii 

sistemului bancar. In primul rand, legea privind „darea in plata” a intrat in vigoare in luna mai si ea 
a permis debitorilor sa isi stinga obligatiile din credite prin transferarea catre creditori a dreptului de 
proprietate asupra imobilelor cu destinatie de locuinta folosite drept garantii. In octombrie, Curtea 
Consitutionala a decis ca prevederile legii se aplica si pentru contractele de credite existente, insa 
mecanismul legii trebuie modificat. Astfel, un debitor poate beneficia de prevederile legii doar daca 
un judecator evalueaza si stabileste ca in cadrul contractului de credit a intervenit impreviziunea. In al 
doilea rand, in luna octombrie Parlamentul a votat o lege care le permitea debitorilor sa-si 
converteasca in lei creditele denominate in CHF, conversia realizandu-se la cursuri de schimb istorice, 
respectiv cele in vigoare la momentul originarii creditelor. Inainte de a intra in vigoare, legea a fost 
contestata la Curtea Constitutionala de Guvern. Legea a fost declarata neconstitutionala la inceputul 
anului 2017. 
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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 2016, Raiffeisen Bank S.A. era implicata in 6 litigii relative la dreptul de proprietate 
asupra unor active 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 28 aprilie 2015, s-a aprobat 
distribuirea de dividende in suma totala de 606 milioane lei (reprezentand un dividend brut in valoare 
de 50.500 lei/actiune) pentru exercitiul financiar al anului 2014. Toate dividendele au fost distribuite 
catre actionari. 
 
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. 
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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 urmeaza a fi platite 
incepand cu data de 8 iunie 2017 respectand termenele legale de plata a acestora (maxim sase luni 
de la data aprobarii distribuirii lor de catre AGA. 
 
Prin diminuarea valorii dividendelor distribuite se urmareste intarirea pozitiei de capital a bancii. 
 
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 28.04.2015-28.04.2019 

GRUELL MARTIN VICEPRESEDINTE AL CONSILIULUI DE 
SUPRAVEGHERE 28.04.2015-28.04.2019 

STROBL JOHANN MEMBRU 29.04.2014-29.04.2018 
LENNKH PETER MEMBRU 29.04.2014-29.04.2018 

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

 
* Dl. Sevelda Karl si-a inaintat demisia incepand cu data de 24.04.2017. 
**D-na Ana Maria Mihaescu a fost aleasa in Adunarea Generala a Actionarilor din data de 
14.09.2016 si a fost aprobata de Banca Nationala a Romaniei in data de 19.01.2017. 

 
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 

ROSSEY * CARL C.H. VICEPRESEDINTE 
02.05.2015- 
31.12.2017 

SPORIS CRISTIAN-MARIUS VICEPRESEDINTE 02.05.2015- 
30.06.2018 

KALINOV VLADIMIR NIKOLOV VICEPRESEDINTE 02.05.2015- 
30.06.2017 

BUSUIOCEANU IANCU- MIRCEA VICEPRESEDINTE 01.01.2017-
31.12.2018 

POPA NICOLAE-BOGDAN VICEPRESEDINTE 
01.01.2017-
31.12.2018 

 
* 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. 
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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. 
 
    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 2016 este de 33,4 miliarde de RON, 
acestea crescand fata de sfarsitul anului anterior cu 6%, in pricipal 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 acordate s-a majorat pe fondul evolutiei pozitive a 
consumului. 
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Principalele componente din total active: 
 

% din total active 2016 2015 2014 
Credite si avansuri acordate clientilor 59,2% 57,7% 56,1% 
Numerar si disponibilitati la BNR 24,5% 22,2% 27,3% 
Titluri de valoare 11,3% 12,8% 11,1% 

 
Portofoliul de credite acordate clientelei a crescut cu 9% fata de sfarsitului anului 2015 si cu 23% fata 
de sfarsitul anului 2014. Cu referire la aceasta evolutie, trebuie mentionata tranzactia incheiata cu RI 
Eastern European Finance B.V. (entitate detinuta in proportie de 100% de Raiffeisen International 
Betailigungs AG), care s-a materializat in preluarea de catre Banca a unui portofoliu de credite in 
valoare de aproximativ 75 mil Euro in primul trimestru din 2016. 
In consecinta, cresterea organica a portofoliului de credite a fost de 7% fata de cresterea  creditelor 
bancilor catre sectorul privat de doar 1% in 2016. 
 
Activitatea Bancii de creditare este strans corelata cu economia locala, astfel evolutia pozitiva s-a 
inregistrat cu precadere in portofoliul de credite de consum. Originarile de credite noi ipotecare au 
suferit in urma schimbarilor din cadrul legislativ si au fost sustinute in mare masura de programul 
„Prima Casa”. 

Motorul cresterii economice a continuat sa fie consumul. In acest context, finantarea afacerilor locale 
are o importanta majora pentru a pune bazele unei cresteri economice sustenabile. Eforturile Bancii 
de a oferi solutii viabile de finantare pentru companii s-au transpus intr-o crestere a creditelor la termen 
pentru IMM-uri cu 12%, si pe fondul  cresterii cu 50% a finantarilor acordate in colaborare cu institutii 
supranationale (EIF). Totodata, finantarile la termen acordate corporatiilor s-au dublat in 2016, pe 
fondul unor tranzactii sindicalizate de valori mari. 

Fata de aceeasi perioada a anului anterior, indicatorii relevanti din perspectiva cerintelor de capital 
s-au mentinut la un nivel ridicat, pe fondul unei lichiditati crescute: peste o treime din active reprezinta 
plasamente in instrumente lichide (numerar, echivalente si titluri de valoare), ponderea acestora fiind 
de 37,4% in decembrie 2016. 
Situatia datoriilor: 

mii RON 2016 2015 2014 
Depozite de la banci si credite de la banci 
si alte institutii financiare 1.720.601 2.251.557 2.009.895 

Depozite de la clienti 26.381.841 23.743.196 21.073.872 
Obligatiuni emise             

515.961  
       

746.285  
       

746.890  
Datorii subordonate             

954.973  
       

950.436  
       

923.655  
Alte datorii 622.495 593.404 713.407 
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Valoarea totala a datoriilor este in crestere fata de sfarsitul lui 2015 (cu 7%) si fata de aceeasi perioada 
a anului 2014 (19%), pe fondul majorarii depozitelor de la clientela. Acestea inregistreaza din nou o 
crestere consistenta (+11% in 2016), cu un puternic stimulent dat de conturile curente retail (+30%).  

 
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 2016 2015 2014 
Variatie 
2016 vs 
2015 

Venituri nete din dobanzi 
1.111.062 1.053.520 1.044.039 5% 

Venituri nete din speze si 
comisioane 607.977 609.206 645.952 0% 
Venit net din tranzactionare 

300.633 288.261 277.909 4% 
Cheltuieli operationale si salariale 

-1.163.698 -1.202.487 -1.137.649 -3% 
Cheltuieli nete cu provizioanele 
pentru 
deprecierea valorii activelor 
financiare -469,269 -289.012 -313.986 62% 

Profit net 451.629 437.564 501.368 3% 
 
Profitul net a fost de 452 milioane RON in 2016, in usoara crestere fata de anul anterior. Presiunea 
mediului dominat de rate scazute de dobanda a fost compensata prin avantajele unui bilant bazat pe 
relatia cu clientela, generand surse diversificate de venit. Banca a intensificat  creditarea si activitatea 
bancii per ansamblu, fara a diminua atentia pe care a acordat-o politicii de risc prudente. 

Viziunea si obiectivele bancii sunt orientate catre nevoile clientilor si finantarea economiei reale, factori 
fundamentali care sustin capacitatea de a genera venituri stabile. Acestea  s-au majorat in 2016 cu 
8%, pe fondul unor venituri nete din dobanzi in crestere, o scadere usoara a rezultatului din comisioane 
si castiguri de 21 milioane euro inregistrate ca urmare a vanzarii actiunii detinute la VISA Europe. 
Excluzand beneficiul din tranzactia cu VISA, veniturile ar fi crescut cu 3%.  



 

 

 

 

28 

 

Veniturile nete din dobanzi au crescut in profida unor rate de dobanda la minime istorice pe piata 
financiara. Ratele de dobanda platite pentru depozitele clientilor au scazut semnificativ, similar 
evolutiei din intregul sector bancar; pe de alta parte, clientii in cautare de finantare au beneficiat de 
rate de dobanda mai scazute la credite. Principalul factor care a condus la evolutia pozitiva a 
veniturilor din dobanzi a fost cresterea portofoliului de credite cu 9%. Merita mentionat si faptul ca 
portofoliul de titluri si-a redus contributia, in conditiile in care randamentele nu s-au ridicat la niveluri 
care sa justifice achizitii majore. 
Veniturile nete din comisioane au fost influentate pozitiv de cresterea comisioanelor aferente platilor, 
cu 3% (pe fondul majorarii volumului tranzactionat) si de venituri mai mari din asigurari, in linie cu 
intensificarea activitatii de creditare. Canalele Online si Mobile banking capata o importanta din ce 
in ce mai mare in ceea ce priveste interactiunea clientului cu banca; acest lucru este vizibil si in evolutia 
comisioanelor din schimb valutar, a caror crestere cu 5% a fost generata in mare parte de tranzactii 
efectuate prin intermediul internet-banking-ului si a cardurilor de debit. O influenta negativa asupra 
rezultatului din comisioane l-au avut scaderile inregistrate de veniturile din interchange si in relatia cu 
acceptatorii, survenite ca urmare a aplicarii directivei europene care a impus reducerea nivelului de 
comisionare. De asemenea, veniturile din activitatea de administrare a fondurilor RAM s-au redus, ca 
rezultat al modificarii structurii de comisionare a clientilor incepand cu trimestrul al patrulea din 2015. 

Costul recurent al riscului a continuat sa scada (-8% fata de anul precedent), in linie cu evolutia pozitiva 
resimtita la nivelul economiei locale. Disciplina clientilor la plata ratelor a continuat si in 2016, atat in 
randul clientilor persoane fizice cat si juridice. Merita insa evidentiate doua evenimente care au 
influentat semnificativ costul net cu provizioanele raportate: legea 'Darii in plata', care a condus la 
inregistrarea a 27 milioane euro provizioane suplimentare, si implementarea unei metodologii de 
provizionare mai avansata si aliniata tendintelor actuale de reglementare si contabilitate, cu un impact 
negativ in costul riscului de 18 milioane euro. 

Eficienta in materie de costuri creaza oportunitatea de noi investitii. Banca isi dezvolta capabilitatile 
digitale si isi sporeste eficienta prin eliminarea complexitatii proceselor si abordarea unor metode 
inovatoare de a face lucrurile; economiile astfel realizate sunt alocate catre investitii in initiative 
strategice. Cheltuielile operationale raportate sunt in scadere cu 3% in 2016, pe fondul unor 
evenimente nerecurente si a cheltuielilor generate de cerinte legale si de conformitate mai mici. 

Referitor la orice vanzare sau oprire a unui segment de activitate, efectuata in ultimele 6 luni sau 
care urmeaza a se efectua in urmatoarele 6 luni: Nu este cazul. 
 
Dividendele declarate si platite : 
 

2014:  264 milioane RON 
2015:  606 milioane RON 
2016:  330 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. 
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In mii RON  2016 2015 2014 
Numerar si echivalente numerar la 1 
ianuarie 

  
8.107.242  

  
8.732.037     

 
7.296.204  

Numerar net utilizat in activitatea de 
exploatare 

  
1.668.736     

- 26.691      
1.378.883  

Numerar net utilizat in activitati de 
investitii 

      -
15.082   - 41.023     -49.083     

Numerar net utilizat in activitati de 
finantare  

 -
1.027.639 - 557.081     106.033  

Numerar si echivalente numerar la 31 
decembrie 

  
8.733.257   

  
8.107.242     

 
8.732.037     

 
 Raportul anual este insotit de copii ale urmatoarelor documente: 
 
   a) situatiile financiare consolidate si individuale la 31 decembrie 2016 (continand si rapoartele 
auditorului) si raportul Directoratului consolidat si individual.  
 
A se vedea urmatoarele Anexa 1 - Situatii Financiare Consolidate si Individuale IFRS 2016 si Raportul 
Directoratului Consoidat si Individual IFRS 2016 

 
    b) actele constitutive ale bancii, daca acestea au fost modificate in anul pentru care se face 
raportarea; 
 
A se vedea Anexa 2 - 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 
 
Nu este cazul. 
 
    e) lista filialelor bancii si a societatilor controlate de aceasta. 
 
A se vedea Anexa 4 - Societati Controlate Raiffeisen Bank S.A. 
 
    f) lista persoanelor afiliate bancii. 
 
A se vedea Anexa 3 - Persoane Afiliate Raiffeisen Bank S.A. 
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    g) CV-urile membrilor Consiliului de Supraveghere si respectiv ai Directoratului. 
 
A se vedea Anexa 5 – CV-uri membri CS si Directorat Raiffeisen Bank S.A. 
 
Raportul Anual pentru anul 2016 este disponibil la urmatoarea adresa: 
https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/guvernanta-corporativa/rapoarte-anuale/ 
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Pentru întocmirea situaţiilor financiare 
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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 2016 şi confirm că:  
 
a) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare consolidate şi separate la data de 31 
decembrie 2016 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 2016 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  2016  2015  2016  2015 
          
            
Venituri din dobânzi   1.264.260  1.285.375  1.263.495  1.284.598 
Cheltuieli cu dobânzile   -152.156  -230.728  -152.433  -231.078 
          
Venituri nete din dobânzi 7  1.112.104  1.054.647  1.111.062  1.053.520 
          
Venituri din speze şi comisioane   772.471  811.284  758.696  790.125 
Cheltuieli cu speze şi comisioane   -151.089  -181.278  -150.719  -180.919 
          
Venituri nete din speze şi comisioane 8  621.382  630.006  607.977  609.206 
          
Venituri nete din tranzacţionare 9  300.741  288.517  300.633  288.261 
Venituri nete din alte instrumente financiare 
desemnate ca fiind evaluate la valoare justă prin 
profit sau pierdere 21 

 

7.784 

 

4.835  7.571 

 

4.835 
Alte venituri operaţionale 10  130.408  27.041  148.303  54.120 
          
Venituri operaţionale   2.172.419  2.005.046  2.175.546  2.009.942 
          
Cheltuieli operaţionale 11  -638.723  -681.158  -635.986  -678.132 
Cheltuieli salariale 12  -532.813  -528.358  -527.712  -524.355 
Cheltuieli nete cu provizioanele pentru 
deprecierea valorii activelor financiare 13 

 
-469.269 

 
-289.012  -469.269 

 
-289.012 

Câştiguri din participaţii în entităţi asociate şi 
asocieri în participaţie 22 

 
9.562 

 
3.245  0 

 
0 

          
Profit înainte de impozitare   541.176  509.763  542.579  518.443 
Cheltuiala cu impozitul pe profit 14,15  -91.898  -83.332  -90.950  -80.879 
          
Profitul net al exerciţiului financiar     449.278   426.431  451.629  437.564 
          
Alte elemente ale rezultatului global care pot 
fi reclasificate în contul de profit şi pierdere  33 

 
4.254 

 
60.220  5.873 

 
61.805 

Câştiguri nete din active financiare disponibile 
pentru vânzare  

 
-66.626 

 
71.545  -66.584 

 
71.583 

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

 
10.660 

 
-11.766  10.653 

 
-11.772 

Alte elemente ale rezultatului global   -55.966  59.779  -55.931  59.811 
          
Total rezultat global aferent exerciţiului 
financiar, după impozitare  

 
393.312 

 
486.210  395.698 

 
497.375 

 
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 6-114. 
 
 
Situaţiile financiare consolidate şi separate au fost aprobate de Directorat în data de 20 martie 2017 
şi au fost semnate în numele acestuia de către: 
 
 
 
 
 
 
Steven van Groningen Bogdan Popa 
Preşedinte Vicepreşedinte & Director financiar 
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   Grup  Banca 

Mii RON Nota  

31 
decembrie 

2016  

31 
decembrie 

2015  

31 
decembrie 

2016  

31 
decembrie 

2015 

  
 

 
 

 
 

 
 

 Active          
Numerar şi disponibilităţi la Banca Centrală 16  8.203.157  6.981.390  8.203.153  6.981.376 
Active financiare deţinute pentru tranzacţionare 17  443.694  527.133  443.758  527.218 
Derivate deţinute pentru managementul 
riscului 

18  
1.013  1.956  1.013  1.956 

Credite şi avansuri acordate băncilor 19  546.165  1.138.893  546.165  1.138.893 
Credite şi avansuri acordate clienţilor 20  19.761.042  18.153.586  19.761.017  18.153.586 
Titluri de valoare 21  3.849.590  4.115.797  3.812.486  4.094.689 
Investiţii în entităţi asociate şi asocieri în 
participaţie 22 

 
69.122  102.192  62.655  76.761 

Creanţe privind impozitul pe profit curent 
 

 12.775  0  12.775  0 
Alte active 26  205.427  149.691  208.831  153.194 
Creanţe privind impozitul amânat 25  13.152  15.714  13.042  15.598 
Imobilizări corporale 23  236.092  212.958  235.679  212.695 
Imobilizări necorporale 24  119.414  87.223  119.236  87.159 

 
  _________  _________   _________   _________ 

Total active   33.460.643  31.486.533  33.419.810  31.443.125 
          
Datorii   

 
 

 
 

 
 

 Datorii financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 17 

 
60.124  37.902  60.124  37.902 

Derivate deţinute pentru managementul 
riscului 18 

 
4.120  5.332  4.101  5.276 

Depozite de la bănci 27  583.014  627.082  583.014  627.082 
Depozite de la clienţi 28  26.374.944  23.739.592  26.381.841  23.743.196 
Credite de la bănci şi alte instituţii financiare 29  1.137.587  1.624.475  1.137.587  1.624.475 
Datorie privind impozitul pe profit curent   102  16.167  0  16.095 
Alte datorii  31  482.498  441.861  481.135  440.740 
Obligaţiuni emise 29  512.239  739.694  515.961  746.285 
Datorii subordonate 29  954.973  950.436  954.973  950.436 
Provizioane 30  77.135  93.397  77.135  93.397 

 
  _________  _________  _________  _________ 

Total datorii   30.186.736  28.275.938  30.195.871  28.284.884 
          
Capitaluri proprii   

 
 

 
 

 
 

 Capital social 32  1.200.000  1.200.000  1.200.000  1.200.000 
Rezultat reportat   1.827.525  1.729.380  1.778.066  1.677.572 
Alte rezerve 33  246.382  281.215  245.873  280.669 

 
  ________  ________  ________  ________ 

Total capitaluri proprii   3.273.907  3.210.595  3.223.939  3.158.241 
   _________  _________  _________  _________ 
Total datorii şi capitaluri proprii   33.460.643  31.486.533  33.419.810  31.443.125 
 

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 - 114. 
 
Situaţiile financiare consolidate şi separate au fost aprobate de Directorat în data de 20 martie 2017 
şi au fost semnate în numele acestuia de către: 
 
 
 
 
 
 
Steven van Groningen Bogdan Popa 
Preşedinte Vicepreşedinte & Director financiar 
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Grup 

Mii RON 
Capital 
Social 

 Alte 
rezerve 

 Rezultatul 
reportat 

 
Total 

       
Sold la 1 ianuarie 2015 1.200.000  195.515  1.934.870  3.330.385 
Profitul net al exerciţiului financiar 0  0  426.431  426.431 

Alte elemente ale rezultatului global, după impozitare 0  59.779  0  59.779 
Total rezultat global aferent exerciţiului financiar, 
după impozitare 0  59.779  426.431  486.210 
        
Constituirea de rezerve din profitul exerciţiului 
financiar 0  25.921  -25.921  0 
Distribuirea de dividende 0  0  -606.000  -606.000 
        
Sold la 31 decembrie 2015 1.200.000  281.215  1.729.380  3.210.595 
        
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 

 
Banca 

Mii RON 
Capital 
Social  

Alte 
rezerve  

Rezultatul 
reportat  Total 

        
Sold la 1 ianuarie 2015 1.200.000  194.936  1.871.930  3.266.866 
Profitul net al exerciţiului financiar 0  0  437.564  437.564 

Alte elemente ale rezultatului global, după impozitare 0  59.811  0  59.811 
Total rezultat global aferent exerciţiului financiar, 
după impozitare 0  59.811  437.564  497.375 
        
Constituirea de rezerve din profitul exerciţiului 
financiar 0  25.922  -25.922  0 
Distribuirea de dividende 0  0  -606.000  -606.000 
        
Sold la 31 decembrie 2015 1.200.000  280.669  1.677.572  3.158.241 
        
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 

 
Situaţia consolidată şi separată a modificărilor capitalurilor proprii trebuie citită împreună cu notele la 
situaţiile financiare consolidate şi separate prezentate în paginile 6 – 114 care fac parte integrantă 
din situaţiile financiare consolidate şi separate. 
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Mii RON 

  Grup  Banca 
Nota  2016  2015  2016  2015 

          
Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare          
Profitul exerciţiului financiar   449.278  426.431  451.629  437.564 
          
Ajustări pentru elementele nemonetare:          
Cheltuiala cu amortizarea 11  80.362  79.280  80.238  79.170 
Pierderea netă din deprecierea activelor financiare (venitul 
aferent recuperărilor nu este inclus) 13 

 
611.099  376.432  611.099  376.432 

Deprecierea instrumentelor deţinute în vederea vânzării 10  16.771  0  14.106  0 
Partea Grupului din câştigul entităţilor afiliate şi asocierilor 
în participaţie 22 

 
-9.562  -3.245  0  0 

Pierdere din vânzarea imobilizărilor corporale şi 
necorporale   

 
21.446  1.430  11.565  1.399 

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

 
-14.550  52.002  -14.550  52.002 

Cheltuieli cu impozitul pe profit 14,15  91.898  83.332  90.950  80.879 
Ajustări din reevaluarea la valoarea justă    -95.642  -254  -95.605  -312 
Venituri nete din dobânzi 7  -1.112.104  -1.054.647  -1.111.062   -1.053.520  
Pierderi din diferenţe de curs nerealizate   -4.786  5.842  -4.787  5.842 
Venituri din dividende   -1.501  -3.612  -15.990  -30.083 
Profit din exploatare înainte de variaţia activelor şi 
datoriilor din exploatare  

 
32.709  -37.009  17.593  -50.627 

          
Variaţia activelor din exploatare:          
Descreşterea /(creşterea) activelor financiare deţinute 
pentru tranzacţionare şi a derivatelor deţinute pentru 
managementul riscului  

 

83.439  -443.497  83.460  -443.582 
(Creşterea)/descreşterea creditelor şi avansurilor acordate 
băncilor  

 
-3.034  12.208  -3.034  12.192 

Creşterea creditelor şi avansurilor acordate clienţilor   -2.111.966  -1.147.741  -2.111.941  -1.147.741 
Descreşterea/(creşterea) investiţiilor în titluri de valoare   160.320  -789.556  176.572  -788.559 
(Creşterea)/descreşterea altor active   -74.016  15.885  -64.036  14.274 
Cumpărare de portofoliu de credite   -337.067  -1.084.690  -337.067  -1.084.690 
Încasări în numerar din vânzarea portofoliului de credite   146.318  88.361  146.318  88.361 
          
Variaţia datoriilor din exploatare:          
Creşterea/(descreşterea) datoriilor financiare deţinute 
pentru tranzacţionare  

 
22.222  -16.153  22.222  -16.412 

(Descreşterea)/creşterea depozitelor de la bănci   -44.068  91.121  -44.068  91.120 
Creşterea depozitelor de la clienţi   2.575.204  2.477.873  2.578.497  2.475.463 
Creşterea/(descreşterea) altor datorii   16.428  -169.670  16.258  -167.244 
Impozitul pe profit plătit   -85.019  -69.475  -84.186  -67.275 
Dobânda plătită   -166.072  -246.817  -166.410   -247.167  
Dobânda încasată   1.439.322  1.305.985  1.438.558  1.305.196 
          
Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare   1.654.720  -13.175  1.668.736  -26.691 
          
Activităţi de investiţii          
Încasări în numerar din vânzarea imobilizărilor corporale   18.280  1.027  8.397  994 
Achiziţii de imobilizări corporale 23  -93.485  -37.122  -83.376  -36.934 
Achiziţii de imobilizări necorporale 24  -63.648  -35.204  -63.488  -35.166 
Achiziţia investiţiilor în entităţi asociate şi asocierilor în 
participaţie 22 

 
0  -38.400  0  0 

Încasări din vânzarea investiţiilor în entităţi asociate şi 
asocierilor în participaţie 22 

 
25.861  51.556  0  0 

Încasări din vânzarea de investiţii financiare   107.608  0  107.395  0 
Dividende încasate   1.501  3.612  15.990  30.083 
          
Fluxuri de numerar utilizate în activitate de investiţii   -3.883  -54.531  -15.082   -41.023  
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   Grup  Banca 
Mii RON Nota  2016  2015  2016  2015 
Activităţi de finanţare          
Numerar din împrumuturi de la alte bănci   130.982  1.287.915  130.981  1.287.915 
Rambursări de împrumuturi de la alte bănci   -603.718  -1.238.382  -603.718  -1.238.382 
Rambursări de obligaţiuni emise   -222.096  -614  -224.902  -614 
Plăţi în numerar reperezentand dividende   -330.000  -606.000  -330.000  -606.000 
Fluxuri de numerar din activităţi de finanţare   -1.024.832  -557.081  -1.027.639  -557.081 
          
Creştere / (descreştere) netă a numerarului şi 
echivalentelor de numerar 

  
626.005  -624.787  626.015  -624.795 

          
Numerar şi echivalente numerar la 1 ianuarie   8.107.256  8.732.043  8.107.242  8.732.037 
          
Numerar şi echivalente numerar la 31 decembrie   8.733.261  8.107.256  8.733.257  8.107.242 
          

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

 
2016  2015  2016  2015 

Numerar în casierie  16  3.502.500  1.373.384  3.502.496  1.373.370 
Disponibilităţi la Banca Centrală 16  4.700.657  5.608.006  4.700.657  5.608.006 
   8.203.157  6.981.390  8.203.153  6.981.376 
          
Credite şi avansuri acordate băncilor – maturitate 
mai mică de 3 luni  

 
530.104  1.125.866  530.104  1.125.866 

              
Numerar şi echivalente numerar în situaţia 
fluxurilor de trezorerie  

 
8.733.261  8.107.256  8.733.257  8.107.242 

 
 
 
Situaţia consolidată şi separată a fluxurilor de trezorerie trebuie citită împreună cu notele la situaţiile 
financiare consolidate şi separate prezentate în paginile 6 – 114, care fac parte integrantă din situaţiile 
financiare consolidate şi separate.  
 
 
 



RAIFFEISEN BANK SA 
Note la situaţiile financiare consolidate şi separate 
Pentru exerciţiul financiar încheiat la  
31 decembrie 2016 

6 

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 
2016 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, servicii de gestiunea activelor financiare, servicii de brokeraj. 
Grupul îşi desfăşoară activitatea atât prin intermediul sediului central din Bucureşti cât şi prin intermediul 
reţelei sale de 478 de agenţii la 31.12.2016 (2015: 510 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 2016 sunt: 
 

§ Karl Sevelda – Preşedinte 
§ Martin Grüll – Vicepreşedinte 
§ Johann Strobl – Membru 
§ Klemens Josef Breuer – Membru 
§ Peter Lennkh – Membru 
§ Anca Ileana Ioan – Membru independent 
§ Andreas Gschwenter-Membru 

 
Componenţa Directoratului la 31 decembrie 2016 este următoarea: 
 

§ Steven van Groningen – Preşedinte 
§ Cristian Sporiş – Vicepreşedinte, coordonator Divizia Corporaţii 
§ James D. Stewart, Jr. – Vicepreşedinte, coordonator Divizia Trezorerie şi Pieţe de 

Capital 
§ Carl Rossey – Vicepreşedinte, coordonator Divizia Operaţiuni şi IT 
§ Vladimir Kalinov – Vicepreşedinte, coordonator Divizia Retail 
§ Mircea Busuioceanu – Vicepreşedinte, coordonator Divizia Risc  
§ Bogdan Popa – 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: 
· 100% (2015: 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% (2015: 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 asocieri în participaţie în cadrul următoarelor entităţi: 
· 50% (2015: 50%) participaţie în Raiffeisen Leasing IFN SA; 
· 50% (2015: 50%) participaţie în ICS Raiffeisen Leasing S.R.L. din Republica Moldova, 
companie deţinută 100% de Raiffeisen Leasing IFN SA; 
· 33,32 % (2015: 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 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.  
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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% (2015: 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 2016 
 
31 decembrie 2015 

 % Creştere/ 
(Descreştere) 

       
Euro (EUR)  1:RON 4,5411  1:RON 4,5245  0,01% 
Dolar American (USD)  1:RON 4,3033  1:RON 4,1477  0,04% 
 
(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) Venitul/cheltuiala 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: Contractele de leasing încheiate de către Grup, în care toate riscurile şi beneficiile 
semnificative aferente proprietăţii sunt transferate locatarului sunt clasificate drept leasing financiar. 
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. 
 



RAIFFEISEN BANK SA 
Note la situaţiile financiare consolidate şi separate 
Pentru exerciţiul financiar încheiat la  
31 decembrie 2016 

20 

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. 
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3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 
 
s) 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. 
 
t) 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. 
 
u) Standarde, interpretări şi amendamente la Standardele Internaţionale de Raportare 
Financiară  
 
Modificări ale politicilor contabile şi ale informaţiilor de furnizat 
 
Standarde emise, dar care nu sunt încă în vigoare şi nu au fost adoptate timpuriu: 

 

· IFRS 9 Instrumente financiare: clasificare şi evaluare: IASB a emis în iulie 2014 standardul IFRS 9 
“Instrumente financiare”, standard care înlocuieşte IAS 39 “Instrumente financiare: recunoaştere şi 
evaluare”, pentru perioade anuale începând la sau după 1 ianuarie 2018, cu aplicare timpurie permisă. 
Standardul introduce noi cerinţe privind clasificarea şi evaluarea, deprecierea şi contabilitatea de 
acoperire. IASB a publicat versiunea finală a standardului pe 24 iulie 2014 în contextul finalizării unor 
numeroase versiuni şi a fost adoptat de către Comisia Europeană în legislaţia UE prin Regulamentul UE 
Nr. 2067/2016 din 22 noiembrie 2016. Cerinţele principale ale IFRS 9 sunt următoarele: 
 

a. Clasificare şi măsurare: 
Din perspectiva clasificării şi măsurării, noul standard propune ca toate activele financiare, mai puţin 
instrumentele de capitaluri proprii şi instrumentele financiare derivate, să fie clasificate în funcţie de 
modelul de afaceri al entităţii pentru administrarea activelor financiare şi de caracteristicile fluxurilor de 
trezorerie contractuale ale activului financiar. 
 
Categoriile de evaluare a instrumentelor financiare prezentate în conformitate cu IAS 39 vor fi înlocuite cu 
următoarele categorii: active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit şi pierdere (FVPL), 
active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (FVOCI) şi active 
financiare evaluate la cost amortizat. 

Standardul IFRS 9 va permite entităţilor, la recunoaşterea iniţială, să desemneze irevocabil un activ 
financiar măsurat la cost amortizat sau la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global drept 
activ financiar evaluat la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere, dacă astfel elimină sau reduce 
semnificativ o inconsecvenţă de evaluare sau recunoaştere. Instrumentele de capitaluri proprii care nu 
sunt deţinute pentru tranzacţionare pot fi desemnate irevocabil, la recunoaşterea iniţială, în FVOCI, fără 
nicio posibilitate de reclasificare ulterioară a câştigurilor sau pierderilor în contul de profit şi pierdere. 
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3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 

În ceea ce priveşte tratamentul contabil aplicat datoriilor financiare, acesta este asemănător 
dispoziţiilor din IAS 39, exceptând tratamentul câştigurilor sau pierderilor rezultate din riscul de credit 
al entităţii privind datoriile financiare clasificate ca FVPL. Efectul acestor modificări va fi prezentat în 
alte elemente ale rezultatului global, fără nicio posibilitate de reclasificare ulterioară în profit sau 
pierdere, decât dacă ar crea o necorelare contabilă în contul de profit şi pierdere. 

 
b. Deprecierea activelor financiare 

Pentru evaluarea ulterioară a activelor financiare măsurate la cost amortizat, IFRS 9 impune trei 
stadii de recunoaştere a pierderilor de risc de credit aşteptate şi a veniturilor din dobânzi. 

Primul stadiu impune ca la data recunoaşterii iniţiale, ajustarea pentru depreciere să fie prezentată la 
valoarea actualizată a pierderilor din credit aşteptate pe următoarele 12 luni.  În cazul în care riscul 
de credit a crescut semnificativ, ajustarea pentru depreciere va creşte la o valoare egală cu valoarea 
pierderilor din credit aşteptate pe durata de viaţă (stadiul 2). În stadiul 3, atunci când există indicii 
obiective de depreciere, dobânda trebuie recunoscută în baza valorii nete contabile. 

Pe lângă dispoziţiile de tranziţie, IFRS 9 include prevederi suplimentare privind furnizarea de 
informaţii atât în timpul tranziţiei cât şi la aplicarea efectivă a standardului. 

c. Contabilitatea de acoperire 

Standardul IFRS 9 prevede opţiuni contabile în ceea ce priveşte contabilitatea de acoperire. Grupul 
intenţionează să continue cu aplicarea dispoziţiilor privind contabilitatea de acoperire în conformitate 
cu IAS 39.  

În plus, Grupul va modifica structura situaţiilor financiare consolidate şi separate ca urmare a aplicării 
pentru prima dată a standardului IFRS 9 şi ca urmare a modificărilor datorate aplicării standardului 
IFRS 7, cât şi cele regulatorii (în special FINREP). 

Pentru implementarea standardului IFRS 9, Grupul a aprobat un proiect intern pentru a furniza suport 
în materie de metodologie, achiziţii de date şi modelare, procese IT şi de contabilitate. Coordonarea 
proiectului IFRS 9 este responsabilitatea unui comitet de conducere printre a cărui membri sunt 
angajaţii din departamentele Financiar şi Risc alături de membrii Directoratului. 

În cursul anului 2016, Grupul a dezvoltat concepte tehnice şi metodologia de implementare aferente. 
Ca parte integrată a proiectului, s-au iniţiat la nivelul întregului Grup o analiză de impact cu privire la  
clasificarea, măsurarea (“SPPI test” şi “benchmark test”) şi deprecierea instrumentelor financiare. 
Grupul va implementa în etape în cursul anului 2017. 

Grupul anticipează că aplicarea standardului IFRS 9 va avea impact asupra activelor şi datoriilor 
deţinute. Se aşteaptă ca la nivelul întregului Grup să rezulte o creştere a volumului provizioanelor de 
risc de credit, ca urmare a aplicării IFRS 9. Această estimare se bazează pe cerinţele de 
recunoaştere a provizioanelor de risc de credit la o valoare egală cu pierderile estimate pe 
următoarele 12 luni, chiar şi pentru acele instrumente financiare  a căror risc de credit nu a crescut 
semnificativ de la recunoaşterea iniţială. În plus, estimarea se bazează şi pe faptul că volumul de 
active pentru care se calculează pierderile din credit estimate pe durata de viaţă va fi probabil mai 
mare comparativ cu volumul de active ale căror pierderi au avut loc aplicând dispoziţiile IAS 39. 

În ceea ce priveşte clasificarea instrumentelor financiare, s-a stabilit că impactul modificărilor 
rezultate ca urmare a implementării IFRS 9 nu este unul semnificativ la nivel de Grup, astfel că 
majoritatea instrumentelor financiare vor continua să fie recunoscute în aceleaşi categorii prezentate 
în IAS 39. 
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3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 

 
· IFRS 15 Venituri din contractele cu clienţii: Standardul intră în vigoare pentru perioade anuale începând 
la sau după 1 ianuarie 2018. IFRS 15 stabileşte un model în cinci etape care se va aplica pentru 
veniturile provenind dintr-un contract încheiat cu un client (cu excepţii limitate), indiferent de tipul 
tranzacţiei sau de industrie. De asemenea, cerinţele standardului se vor aplica pentru recunoaşterea şi 
evaluarea câştigurilor şi pierderilor din vânzarea anumitor active de altă natură decât cea financiară care 
nu sunt rezultatul activităţii obişnuite a entităţii (de ex.: vânzare de imobilizări corporale şi necorporale). 
Va fi prevăzută prezentarea extinsă de informaţii, inclusiv dezagregarea venitului total, informaţii despre 
obligaţiile de executare, modificări ale soldurilor de active şi datorii aferente contractului intre perioade şi 
raţionamente şi estimări-cheie. Grupul se află în curs de evaluare a impactului 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 executare, 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 entităţilor care fie aplică IFRS 15 complet retrospectiv, fie aleg să aplice abordarea 
retrospectivă modificată. Aceste clarificări nu au fost încă adoptate de UE. Grupul se află în curs de 
evaluare a impactului asupra situaţiilor financiare consolidate şi separate. 
 
· IFRS 16: Contracte de leasing: Standardul intră în vigoare pentru perioade anuale începând la sau 
după 1 ianuarie 2019. IFRS 16 stabileşte principiile pentru recunoaşterea, evaluarea, prezentarea şi 
descrierea/furnizarea informaţiilor despre contractele de leasing ale celor două părţi la un contract, şi 
anume, clientul („cesionarul”) şi furnizorul („cedentul”). Noul standard prevede că cesionarul trebuie să 
recunoască majoritatea contractelor de leasing în cadrul situaţiilor financiare. Cesionarii vor dispune de 
un singur model contabil pentru toate contractele, cu anumite excepţii. Contabilitatea cedentului rămâne 
în mod semnficativ neschimbată. Standardul nu a fost încă adoptat de UE. Grupul se află în curs de 
evaluare a impactului asupra situaţiilor financiare consolidate şi separate. 

 
· IAS 7: Iniţiativa de prezentare a informaţiilor (modificări): Modificările intră în vigoare pentru perioade 
anuale începând la sau după 1 ianuarie 2017 şi aplicarea timpurie este permisă. Obiectivul acestor 
modificări este să furnizeze informaţii care să permită utilizatorilor situaţiilor financiare să evalueze 
modificarile apărute în privinţa datoriilor rezultate din activităţi de finanţare, incluzând modificări apărute 
atât din fluxuri de trezorerie, cât şi din elemente nemonetare. Modificările specifică faptul că o modalitate 
de îndeplinire a cerinţelor de prezentare este aceea de a furniza o reconciliere tabelară între soldurile 
iniţiale şi cele finale în situaţia poziţiei financiare în cazul datoriilor rezultate din activităţi de finanţare, 
incluzând modificări din fluxurile de trezorerie aferente activităţii de finanţare, modificări rezultate din 
obţinerea sau pierderea controlului asupra filialelor sau a altor segmente, efectul modificărilor cursurilor 
de schimb, modificări ale valorii juste şi alte tipuri de modificări. Standardul nu a fost încă adoptat de UE. 
Grupul se află în curs de evaluare a impactului asupra situaţiilor financiare consolidate şi separate. 
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3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 
 
v)  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. 
 
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 sunt publicate pe pagina de internet a 
băncii la adresa https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/guvernanta-corporativa/transparenta-si-publicare/. 
 
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. 



RAIFFEISEN BANK SA 
Note la situaţiile financiare consolidate şi separate 
Pentru exerciţiul financiar încheiat la  
31 decembrie 2016 

26 

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, concordanţă cu politica de creditare etc.  
· 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 sucursale/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 extrabilantiere: 

 Grup Banca 

 

31 
decembrie 

2016 

31 
decembrie 

2015 

31 
decembrie 

2016 

31 
decembrie 

2015 
Mii RON     
Clienţi retail*, din care:     
 Credit de nevoi personale 4.645.085 3.952.493 4.645.085 3.952.493 
 Credit pentru investiţii imobiliare 4.040.945 3.890.214 4.040.945 3.890.214 
 Credit de consum garantat cu ipotecă    
imobiliară 1.944.249 2.221.540 1.944.249 2.221.540 

 Card de credit 2.152.308 1.904.771 2.152.308 1.904.771 
 Descoperit de cont 1.440.046 1.455.166 1.440.046 1.455.166 
 Finanţarea investiţiilor 520.966 483.366 520.966 483.366 
 Altele 6.377 5.650 6.377 5.650 
     
Clienţi non-retail, din care:     
Agricultură 628.031 617.289 628.031 617.289 
Electricitate, petrol şi gaze naturale 1.010.665 1.624.989 1.010.665 1.624.989 
Producţie 2.313.557 2.299.917 2.313.557 2.299.917 
Construcţii 2.196.387 1.828.400 2.196.387 1.828.400 
Comerţ cu amănuntul şi en-gros 3.819.098 3.104.180 3.819.098 3.104.180 
Servicii 3.037.247 2.314.546 3.037.221 2.314.546 
Sector public 707.999 590.154 707.999 590.154 
Total ** 28.462.960 26.292.675 28.462.934 26.292.675 
 
* 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, cât şi la nivel de Bancă, suma de 
7.466.857 mii RON reprezintă expunere extrabilantiera (2015: 7.104.203 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 

2016 
31 decembrie 

2015 
31 decembrie  

2016 
31 decembrie  

2015 
      
Credite depreciate      
      
Clienţi retail, din care:      
Clasa 1 (creanţă cu risc minim)  891 56.025 891 56.025 
Clasa 2 (creanţă excelentă)  1.187 94.166 1.187 94.166 
Clasa 3 (creanţă foarte bună)  358 44.465 358 44.465 
Clasa 4 (creanţă bună)  757 21.295 757 21.295 
Clasa 5 (creanţă cu risc mediu)  1.835 20.261 1.835 20.261 
Clasa 6 (creanţă cu risc mediocru)  1.405 35.057 1.405 35.057 
Clasa 7 (creanţă slabă)  1.606 26.762 1.606 26.762 
Clasa 8 (creanţă foarte slabă)  521 16.075 521 16.075 
Clasa 9 (creanţă îndoielnică)  5.987 64.755 5.987 64.755 
Clasa 10 (creanţă în stare de 
nerambursare)  

853.870 665.388 853.870 665.388 

 Fără rating  5.161 28.637 5.161 28.637 
Valoare brută  873.578 1.072.886 873.578 1.072.886 
 Ajustări individuale  20 -556.320 -527.055 -556.320 -527.055 
Valoare contabilă netă    317.258 545.831 317.258 545.831 
 
 
Clienţi non-retail, din care: 
 
Clasa 8 (credit slab – sub-standard)  551 0 551 0 
Clasa 9 (credit foarte slab – 
îndoielnic)  

8.048 21.904 8.048 21.904 

Clasa 10 (credit default)  562.770 480.500 562.744 480.500 
Finanţarea proiectelor*  149.515 61.446 149.515 61.446 
Fără rating  12 0 12 0 
Valoare brută  720.896 563.850 720.870 563.850 
 Ajustări individuale  20 -390.888 -350.444 -390.888 -350.444 
Valoare contabilă netă   330.008 213.406 329.982 213.406 
 
 
*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 

2016 
31 decembrie 

2015 
 31 decembrie 

2016 
31 decembrie 

2015 
  

  
   

Restante, dar nedepreciate  
  

   
  

  
   

Clienţi retail, din care:  
  

   
Clasa 1 (creanţa cu risc minim)  7.790 4.233  7.790 4.233 
Clasa 2 (creanţa excelentă)  28.210 14.948  28.210 14.948 
Clasa 3 (creanţa foarte bună)  57.730 51.051  57.730 51.051 
Clasa 4 (creanţa bună)  118.637 94.879  118.637 94.879 
Clasa 5 (creanţa cu risc mediu)  281.157 243.629  281.157 243.629 
Clasa 6 (creanţa cu risc mediocru)  215.140 252.976  215.140 252.976 
Clasa 7 (creanţa slabă)  155.822 198.800  155.822 198.800 
Clasa 8 (creanţa foarte slabă)  98.069 93.342  98.069 93.342 
Clasa 9 (creanţa îndoielnică)  242.309 229.588  242.309 229.588 
Clasa 10 (creanţa în stare de 
nerambursare)* 

 
37.149 79.052  37.149 79.052 

Fără rating  11.403 10.707  11.403 10.707 
Valoare brută  1.253.416 1.273.205  1.253.416 1.273.205 
Ajustări colective 20 -89.604 -86.930  -89.604 -86.930 
Valoare contabilă netă  1.163.812 1.186.275  1.163.812 1.186.275 
       
Clienţi non-retail, din care:       
       
Clasa 3 (credit foarte bun)  319 0  319 0 
Clasa 5 (credit stabil)  107.314 24.122  107.314 24.122 
Clasa 6 (rating de credit acceptabil)  18.999 97.439  18.999 97.439 
Clasa 7 (credit marginal)  37.987 23.658  37.987 23.658 
Clasa 8 (credit slab – sub-standard)  2.514 45.765  2.514 45.765 
Clasa 9 (credit foarte slab – 
îndoielnic) 

 
2.633 3.601  2.633 3.601 

Clasa 10 (credit default)  2.595 0  2.595 0 
Finanţarea proiectelor  243.620 352.481  243.620 352.481 
Fără rating  253 9.786  253 9.786 
Valoare brută  416.234 556.852  416.234 556.852 
Ajustări colective 20 -1.613 -3.033  -1.613 -3.033 
Valoare contabilă netă  414.621 553.819  414.621 553.819 
 
* Expuneri supragarantate care sunt analizate individual 
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4.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 

 
 Grup  Banca 

Mii RON Nota 

31 
decembrie  

2016 

31 
decembrie 

2015 

 31 
decembrie 

2016 

31 
decembrie 

2015 

 
 

  
   

Nici restante nici depreciate  
  

   

 
 

  
   

Clienţi retail, din care:  
  

   
Clasa 1 (creanţa cu risc minim)  3.694.531 2.571.244  3.694.531 2.571.244 
Clasa 2 (creanţa excelentă)  2.380.723 2.291.443  2.380.723 2.291.443 
Clasa 3 (creanţa foarte bună)  1.585.503 1.828.845  1.585.503 1.828.845 
Clasa 4 (creanţa bună)  1.007.027 1.174.309  1.007.027 1.174.309 
Clasa 5 (creanţa cu risc mediu)  849.078 898.256  849.078 898.256 
Clasa 6 (creanţa cu risc mediocru)  534.131 463.511  534.131 463.511 
Clasa 7 (creanţa slabă)  244.623 220.358  244.623 220.358 
Clasa 8 (creanţa foarte slabă)  86.678 76.312  86.678 76.312 
Clasa 9 (creanţa îndoielnică)  65.771 51.079  65.771 51.079 
Clasa 10 (creanţa în stare de nerambursare)*  14.377 6.695  14.377 6.695 
Fără rating  91.852 118.359  91.853 118.359 
Valoare brută  10.554.294 9.700.411  10.554.295 9.700.411 
Ajustări colective 20 -157.720 -31.702  -157.720 -31.702 
Valoare contabilă netă  10.396.574 9.668.709  10.396.575 9.668.709 

 
 

  
   

Clienţi non-retail, din care:  
  

   
Clasa 1 (risc scăzut)  35.751 11  35.751 11 
Clasa 2 (credit excelent)  374.106 114.705  374.106 114.705 
Clasa 3 (credit foarte bun)  134.955 77.932  134.955 77.932 
Clasa 4 (credit bun)  366.353 243.334  366.353 243.334 
Clasa 5 (credit stabil)  1.405.471 1.173.374  1.405.471 1.173.374 
Clasa 6 (rating de credit acceptabil)  2.339.194 2.198.414  2.339.194 2.198.414 
Clasa 7 (credit marginal)  1.414.159 1.425.461  1.414.159 1.425.461 
Clasa 8 (credit slab – substandard)  305.551 288.871  305.551 288.871 
Clasa 9 (credit foarte slab – îndoielnic)  73.962 14.128  73.962 14.128 
Clasa 10 (credit default)*  10.098 0  10.098 0 
Finanţarea proiectelor  717.143 481.592  717.143 481.592 
Fără rating  942 3.446  942 3.446 

 
 

  
   

Valoare brută  7.177.685 6.021.268  7.177.685 6.021.268 
Ajustări colective 20 -38.916 -35.722  -38.916 -35.722 
Valoare contabilă netă  7.138.769 5.985.546  7.138.769 5.985.546 

 
 

  
   

Total valoare contabilă netă credite şi 
avansuri acordate clienţilor 

 
19.761.042 18.153.586 

 
19.761.017 18.153.586 

 
* Expuneri supragarantate care sunt analizate individual 
 
La nivel de Grup, creditele şi avansurile acordate băncilor în valoare de 546.165 mii RON (31 decembrie 
2015: 1.138.893 mii RON), active financiare deţinute pentru tranzacţionare în valoare de 443.694 mii 
RON (31 decembrie 2015: 527.133 mii RON), derivate deţinute pentru managementul riscului în valoare 
de 1.013 mii RON (31 decembrie 2015: 1.956 mii RON), precum şi titlurile de valoare în suma de 
3.849.590 mii RON (31 decembrie 2015: 4.115.797 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 546.165 mii RON (31 decembrie 
2015: 1.138.893 mii RON), active financiare deţinute pentru tranzacţionare în valoare de 443.758 mii 
RON (31 decembrie 2015: 527.218 mii RON), derivate deţinute pentru managementul riscului în valoare 
de 1.013 mii RON (31 decembrie 2015: 1.956 mii RON), precum şi titlurile de valoare în suma de 
3.812.486 mii RON (31 decembrie 2015: 4.094.689 mii RON) sunt încadrate toate în categoria curente. 
 
La 31 decembrie 2016, creditele şi avansurile către bănci sunt reprezentate în mare parte de plasamente 
pe piaţa monetară şi din conturi corespondente. Cele mai importante contrapartide din punct de vedere al 
expunerii sunt din Germania (47%), Danemarca (17%) şi Austria (14%). Conturile curente deschise la 
bănci sunt în permanenţă la dispoziţia Grupului, nu sunt restricţionate, nu sunt restante şi nici depreciate.  
 
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 (Clasa 1) până la 
categoria creditelor default (Clasa 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 

 2016 
31 decembrie 

 2015 
 31 decembrie 

 2016 
31 decembrie 

 2015 
 Valoarea garanţiilor aferente creditelor 
depreciate   

 
  

 Proprietăţi 500.517 558.853  500.517 558.853 
Alte garanţii 7.080 14.643  7.080 14.643 
Depozite colaterale 2.462 1.269  2.462 1.269 
Scrisori de garantie 17.326 71  17.326 71 
Titluri de datorie 36 0  36 0 
Total 527.421 574.836  527.421 574.836 
 
 
 Grup  Banca 

Mii RON 
31 decembrie 

2016 
31 decembrie 

2015 
 31 decembrie 

2016 
31 decembrie 

2015 
Valoarea garanţiilor aferente creditelor 
nedepreciate   

 
  

Proprietăţi 5.449.804 5.488.330  5.449.804 5.488.330 
Alte garanţii 1.119.692 884.429  1.119.692 884.429 
Depozite colaterale 98.897 106.769  98.897 106.769 
Scrisori de garanţie 1.848.463 1.158.908  1.848.463 1.158.908 
Titluri de datorie 36.441 42.894  36.441 42.894 
Total 8.553.297 7.681.330  8.553.297 7.681.330 
 
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 95.737 mii RON (2015: 77.474 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 2016  31 decembrie 2015 

 
Expunere 

brută 
Valoarea 

garanţiilor Diferenţă  
Expunere 

brută 
Valoarea 

garanţiilor Diferenţă 
        

Clienţi retail, din care: 1.672.414 2.833.219 1.160.805  1.387.151 2.411.772 1.024.621 
 Credit de nevoi personale 2.357 4.379 2.022  4.859 9.070 4.211 
 Credit pentru investiţii imobiliare 797.154 1.101.636 304.482  593.759 834.066 240.307 
 Credit de consum garantat cu ipotecă 
imobiliară 595.117 1.151.973 556.856  525.766 970.158 444.392 
 Descoperit de cont 97.879 220.654 122.775  88.357 198.214 109.857 
 Finanţarea investiţiilor 179.795 354.299 174.504  173.888 399.713 225.825 
 Altele 112 278 166  522 551 29 
        
Clienţi non-retail, din care: 2.408.185 3.727.287 1.319.102  1.608.451 2.671.299 1.062.848 
 Agricultură 91.600 162.434 70.834  106.401 228.780 122.379 
 Electricitate, petrol şi gaze naturale 59.941 112.108 52.167  79.267 154.438 75.171 
 Producţie 253.165 508.977 255.812  347.678 592.740 245.062 
 Construcţii 688.347 888.074 199.727  317.170 539.872 222.702 
 Comerţ cu amănuntul şi en-gros 407.825 812.332 404.507  329.091 570.901 241.810 
 Servicii 843.877 1.119.362 275.485  397.526 535.560 138.034 
 Sector public 63.430 124.000 60.570  31.318 49.008 17.690 
        
TOTAL 4.080.599 6.560.506 2.479.907  2.995.602 5.083.071 2.087.469 
 
 
Tabelul de mai jos prezintă sumele aferente expunerilor supragarantate şi valoarea garanţiilor aferente la 
nivel de Bancă: 
 
Banca  
Mii RON 31 decembrie 2016  31 decembrie 2015 

 
Expunere 

brută 
Valoarea 

garanţiilor Diferenţă  
Expunere 

brută 
Valoarea 

garanţiilor Diferenţă 
        
Clienţi retail, din care: 1.672.414 2.833.219 1.160.805  1.387.151 2.411.772 1.024.621 

 Credit de nevoi personale 2.357 4.379 2.022  4.859 9.070 4.211 
 Credit pentru investiţii imobiliare 797.154 1.101.636 304.482  593.759 834.066 240.307 
 Credit de consum garantat cu ipotecă 
imobiliară 595.117 1.151.973 556.856  525.766 970.158 444.392 
 Descoperit de cont 97.879 220.654 122.775  88.357 198.214 109.857 
 Finanţarea investiţiilor 179.795 354.299 174.504  173.888 399.713 225.825 
 Altele 112 278 166  522 551 29 
        
Clienţi non-retail, din care: 2.408.185 3.727.287 1.319.102  1.608.451 2.671.299 1.062.848 
 Agricultură 91.600 162.434 70.834  106.401 228.780 122.379 
 Electricitate, petrol şi gaze naturale 59.941 112.108 52.167  79.267 154.438 75.171 
 Producţie 253.165 508.977 255.812  347.678 592.740 245.062 
 Construcţii 688.347 888.074 199.727  317.170 539.872 222.702 
 Comerţ cu amănuntul şi en-gros 407.825 812.332 404.507  329.091 570.901 241.810 
 Servicii 843.877 1.119.362 275.485  397.526 535.560 138.034 
 Sector public 63.430 124.000 60.570  31.318 49.008 17.690 
        
TOTAL 4.080.599 6.560.506 2.479.907  2.995.602 5.083.071 2.087.469 
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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 2016  31 decembrie 2015 

 
Expunere 

brută 
Valoarea 

garanţiilor Diferenţă  
Expunere 

brută 
Valoarea 

garanţiilor Diferenţă 
        
Clienţi retail, din care: 11.008.874 3.402.637 -7.606.237  10.659.351 3.451.027 -7.208.324 
 Credit de nevoi personale 4.642.728 5 -4.642.723  3.947.634 91 -3.947.543 
 Credit pentru investiţii imobiliare 3.243.791 2.456.412 -787.379  3.296.455 2.399.856 -896.599 
 Credit de consum garantat cu ipotecă 
imobiliară 1.345.449 689.918 -655.531  1.695.219 833.928 -861.291 
 Credit Card 733.075 0 -733.075  672.161 0 -672.161 
 Descoperit de cont 701.520 62.385 -639.135  736.209 84.465 -651.744 
 Finanţarea investiţiilor 341.171 193.629 -147.542  309.478 131.885 -177.593 
 Altele 1.140 288 -852  2.195 802 -1.393 
        
Clienţi non-retail, din care: 5.906.630 1.473.395 -4.433.235  5.533.519 1.885.005 -3.648.514 

 Agricultură 326.435 137.500 -188.935  359.736 139.621 -220.115 
 Electricitate, petrol şi gaze naturale 210.524 25.130 -185.394  343.487 31.630 -311.857 
 Producţie 1.234.187 364.703 -869.484  1.105.295 422.744 -682.551 
 Construcţii 613.092 161.517 -451.575  693.618 403.716 -289.902 
 Comerţ cu amănuntul şi en-gros 1.754.050 479.983 -1.274.067  1.423.380 567.110 -856.270 
 Servicii 1.212.839 265.195 -947.644  1.131.326 267.518 -863.808 
 Sector public 555.503 39.367 -516.136  476.677 52.666 -424.011 
        
TOTAL 16.915.504 4.876.032 -12.039.472  16.192.870 5.336.032 -10.856.838 
 
 
Expunerile de credit subgarantate la nivel de Banca sunt prezentate în tabelul de mai jos: 
 
Banca  
Mii RON 31 decembrie 2016  31 decembrie 2015 

 
Expunere 

brută 
Valoarea 

garanţiilor Diferenţă  
Expunere 

brută 
Valoarea 

garanţiilor Diferenţă 
        

Clienţi retail, din care: 11.008.874 3.402.637 -7.606.237  10.659.351 3.451.027 -7.208.324 

 Credit de nevoi personale 4.642.728 5 -4.642.723  3.947.634 91 -3.947.543 
 Credit pentru investiţii imobiliare 3.243.791 2.456.412 -787.379  3.296.455 2.399.856 -896.599 
 Credit de consum garantat cu ipotecă 
imobiliară 1.345.449 689.918 -655.531  1.695.219 833.928 -861.291 
 Credit Card 733.075 0 -733.075  672.161 0 -672.161 
 Descoperit de cont 701.520 62.385 -639.135  736.209 84.465 -651.744 
 Finanţarea investiţiilor 341.171 193.629 -147.542  309.478 131.885 -177.593 
 Altele 1.140 288 -852  2.195 802 -1.393 
        
Clienţi non-retail, din care: 5.906.605 1.473.395 -4.433.210  5.533.519 1.885.005 -3.648.514 

 Agricultură 326.435 137.500 -188.935  359.736 139.621 -220.115 
 Electricitate, petrol şi gaze naturale 210.524 25.130 -185.394  343.487 31.630 -311.857 
 Producţie 1.234.187 364.703 -869.484  1.105.295 422.744 -682.551 
 Construcţii 613.092 161.517 -451.575  693.618 403.716 -289.902 
 Comerţ cu amănuntul şi en-gros 1.754.050 479.983 -1.274.067  1.423.380 567.110 -856.270 
 Servicii 1.212.814 265.195 -947.619  1.131.326 267.518 -863.808 
 Sector public 555.503 39.367 -516.136  476.677 52.666 -424.011 
        
TOTAL 16.915.479 4.876.032 -12.039.447  16.192.870 5.336.032 -10.856.838 
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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 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 
 
Situaţia creditelor restante dar nedepreciate la 31 decembrie 2015 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 546.483 3.329 113 5.166 610 1.151 556.852 
Clienţi retail 976.968 154.298 68.421 72.165 1.353 0 1.273.205 
TOTAL 1.523.451 157.627 68.534 77.331 1.963 1.151 1.830.057 
 
* Expuneri supragarantate care sunt analizate individual 
 
Banca 
 
Situaţia creditelor restante dar nedepreciate la 31 decembrie 2016 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 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 
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4.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 
Situaţia creditelor restante dar nedepreciate la 31 decembrie 2015 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 546.483 3.329 113 5.166 610 1.151 556.852 
Clienţi retail 976.968 154.298 68.421 72.165 1.353 0 1.273.205 
TOTAL 1.523.451 157.627 68.534 77.331 1.963 1.151 1.830.057 
 
* 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 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 
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4.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 

31 decembrie 2015  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)  56.025 48.631 56.025 48.631 
Clasa 2 (creanţa excelentă)  94.166 82.789 94.166 82.789 
Clasa 3 (creanţa foarte bună)  44.465 34.534 44.465 34.534 
Clasa 4 (creanţa bună)  21.295 17.560 21.295 17.560 
Clasa 5 (creanţa cu risc mediu)  20.261 16.516 20.261 16.516 
Clasa 6 (creanţa cu risc mediocru)  35.057 28.543 35.057 28.543 
Clasa 7 (creanţa slabă)  26.762 21.204 26.762 21.204 
Clasa 8 (creanţa foarte slabă)  16.075 12.004 16.075 12.004 
Clasa 9 (creanţa îndoielnică)  64.755 44.704 64.755 44.704 
Clasa 10 (creanţa în stare de 
nerambursare) 

 665.388 226.131 665.388 226.131 

Fără rating  28.637 13.215 28.637 13.215 
Total clienţi retail  1.072.886 545.831 1.072.886 545.831 
Clienţi non-retail, din care:      
Clasa 9 (credit foarte slab- îndoielnic)  21.904 8.069 21.904 8.069 
Clasa 10 (credit default)  480.500 193.730 480.500 193.730 
Finanţarea proiectelor  61.446 11.607 61.446 11.607 
Total clienţi non-retail   563.850 213.406 563.850 213.406 
Total  1.636.736 759.237 1.636.736 759.237 
 
 
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: deponenţii au nevoie de acces la fondurile lor într-un interval de timp scurt, iar 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 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 
       

*poziţia “Fără maturitate” include titluri de capital. 



RAIFFEISEN BANK SA 
Note la situaţiile financiare consolidate şi separate 
Pentru exerciţiul financiar încheiat la  
31 decembrie 2016 

41 

 
4.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 
Valoarea activelor şi pasivelor financiare la data de 31 decembrie 2015, 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 6.981.390 0 0 0 0 6.981.390 
Active financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 14.294 167.447 242.069 103.323 0 527.133 
Derivative deţinute pentru mangementul 
riscului 542 0 1.414 0 0 1.956 
Credite şi avansuri acordate băncilor 1.138.893 0 0 0 0 1.138.893 
Credite şi avansuri acordate clienţilor 3.281.683 3.561.500 6.035.261 5.275.142 0 18.153.586 
Titluri de valoare 1.237.566 1.250.768 1.306.838 248.889 71.736 4.115.797 
       
Total active financiare 12.654.368 4.979.715 7.585.582 5.627.354 71.736 30.918.755 
       
Datorii financiare        
Datorii financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 13.886 5.647 17.134 1.235 0 37.902 
Derivative deţinute pentru mangementul 
riscului 839 527 3.966 0 0 5.332 
Depozite de la bănci 600.751 0 26.331 0 0 627.082 
Depozite de la clienţi 20.206.141 3.323.278 194.773 15.400 0 23.739.592 
Credite de la bănci şi alte instituţii financiare 45.484 578.584 974.979 25.428 0 1.624.475 
Obligaţiuni emise 0 243.452 496.242 0 0 739.694 
Datorii subordonate 5.745 0 854.203 90.488 0 950.436 
       
Total datorii financiare 20.872.846 4.151.488 2.567.628 132.551 0 27.724.513 
       
Surplus/(deficit) de lichiditate -8.218.478 828.227 5.017.954 5.494.803 71.736 3.194.242 
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4.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 
Banca 
 
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 
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4.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 
Valoarea activelor şi pasivelor financiare la data de 31 decembrie 2015, 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 6.981.376 0 0 0 0 6.981.376 
Active financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 14.379 167.447 242.069 103.323 0 527.218 
Derivative deţinute pentru mangementul 
riscului 542 0 1.414 0 0 1.956 
Credite şi avansuri acordate băncilor 1.138.893 0 0 0 0 1.138.893 
Credite şi avansuri acordate clienţilor 3.281.683 3.561.500 6.035.261 5.275.142 0 18.153.586 
Titluri de valoare 1.237.323 1.250.241 1.286.505 248.889 71.731 4.094.689 
       
Total active financiare 12.654.196 4.979.188 7.565.249 5.627.354 71.731 30.897.718 
       
Datorii financiare        
Datorii financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 13.886 5.647 17.134 1.235 0 37.902 
Derivative deţinute pentru mangementul 
riscului 839 471 3.966 0 0 5.276 
Depozite de la bănci 600.751 0 26.331 0 0 627.082 
Depozite de la clienţi 20.209.745 3.323.278 194.773 15.400 0 23.743.196 
Credite de la bănci şi alte instituţii financiare 45.484 578.584 974.979 25.428 0 1.624.475 
Obligaţiuni emise 0 246.323 499.962 0 0 746.285 
Datorii subordonate 5.745 0 854.203 90.488 0 950.436 
       
Total datorii financiare 20.876.450 4.154.303 2.571.348 132.551 0 27.734.652 
       
Surplus/(deficit) de lichiditate -8.222.254 824.885 4.993.901 5.494.803 71.731 3.163.066 
 
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 2016 cu 2.324.411 mii RON 
comparativ cu 2015, 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 2.545.866 mii RON, datorită creşterii creditelor şi avansurilor acordate clienţilor cu 
1.127.110 mii RON, creşterii titlurilor de valoare cu 821.873 mii RON şi diminuării creditelor de la bănci şi 
alte instituţii financiare cu 489.020 mii RON. 
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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 2016 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 1.309 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 banci 88.071 567.547 487.134 0 1.142.752 
Obligatiuni 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 
 
Datoriile financiare ale Grupului analizate pe perioada rămasă de la data raportării folosind fluxuri de 
numerar nediscountate la 31 decembrie 2015 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 1.534 4.006 8.609 0 14.149 
Datorii financiare deţinute pentru tranzacţionare 
decontate brut 1.858.673 1.025.785 116.833 0 3.001.291 
Derivate deţinute pentru mangementul riscului decontare 
netă  565 438 1.088 0 2.091 
Derivate deţinute pentru mangementul riscului decontare 
brută 23.682 3.076 145.761 0 172.519 
Depozite de la bănci 600.958 429 28.664 0 630.051 
Depozite de la clienţi 20.210.810 3.338.322 200.033 15.691 23.764.856 
Credite de la bănci 47.462 585.847 980.695 25.304 1.639.308 
Obligaţiuni emise 0 260.676 577.298 0 837.974 
Datorii subordonate 11.785 34.688 1.010.947 95.373 1.152.793 
Angajamente de credit irevocabile 403.105 574.737 930.810 405.671 2.314.323 
Datorii contingente 18.336 16.949 3.530 3.608 42.423 
      
Total datorii financiare 23.176.910 5.844.953 4.004.268 545.647 33.571.778 
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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 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 
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 570.775 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 
 
 
Datoriile financiare ale Băncii analizate pe perioada rămasă de la data raportării folosind fluxuri de 
numerar nediscountate la 31 decembrie 2015 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 1.533 4.006 8.712 -103 14.148 
Datorii financiare deţinute pentru tranzacţionare 
decontate brut 1.858.673 1.034.256 116.833 0 3.009.762 
Derivative deţinute pentru mangementul riscului 
decontate net 564 438 1.088 0 2.090 
Derivative deţinute pentru mangementul riscului 
decontate brut  23.682 3.076 145.761 0 172.519 
Depozite de la bănci  600.959 429 28.664 0 630.052 
Depozite de la clienţi  20.214.414 3.338.322 200.033 15.691 23.768.460 
Credite de la bănci  47.462 585.847 980.695 25.305 1.639.309 
Obligaţiuni emise  0 264.396 580.176 0 844.572 
Datorii subordonate  11.785 34.688 1.010.947 95.373 1.152.793 
Angajamente de credit irevocabile  403.105 574.737 930.810 405.671 2.314.323 
Datorii contingente 18.336 16.949 3.530 3.608 42.423 
      
Total datorii financiare 23.180.513 5.857.144 4.007.249 545.545 33.590.451 
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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 2016, 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 2016, respectiv 2015 (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 
     
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  
     
 2015     
Risc valutar*  291   489   1.859   49  
Risc de dobândă  886   397   1.071   69  
Total 1.177  886  2.930  118  
 
*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 2016, respectiv 2015 (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 

     
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  
     
 2015     
Risc valutar*  290   489   1.859   49  
Risc de dobândă  886   397   1.071   69  
     
Total 1.176  886  2.930  118  
 
* 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 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 
 
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 2015: 
 

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

ani 
Fără 

maturitate Total 
Active       
Numerar şi disponibilităţi la Banca Centrală 5.608.019  0  0  0  1.373.371  6.981.390  
Credite şi avansuri acordate băncilor 1.138.893  0  0  0  0  1.138.893  
Credite şi avansuri acordate clienţilor 11.027.007  4.726.295  2.266.231  134.053  0  18.153.586  
Titluri de valoare 1.449.147  1.295.073  1.244.700  126.877  0  4.115.797  
       
 19.223.066  6.021.368  3.510.931  260.930  1.373.371  30.389.666  
Datorii       
Depozite de la bănci 602.011  0  25.071  0  0  627.082  
Depozite de la clienţi 14.960.819  4.088.299  4.684.243  6.231  0  23.739.592  
Credite de la bănci şi alte instituţii financiare 1.572.149  37.244  15.082  0  0  1.624.475  
Obligaţiuni emise 0  243.294  496.400  0  0  739.694  
Datorii subordonate 950.436  0  0  0  0  950.436  
       
 18.085.415 4.368.837 5.220.796 6.231 0 27.681.279 
Efectul derivativelor deţinute pentru 
managementul riscului 241.918  -45.245 -192.943 0  0  3.730  
Poziţie netă 1.379.569  1.607.286  -1.902.808 254.699  1.373.371  2.712.117  
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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 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 
 
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 2015: 
 

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

ani 
Fără 

maturitate Total 
Active       
Numerar şi disponibilităţi la Banca Centrală 5.608.005  0  0  0  1.373.371  6.981.376  
Credite şi avansuri acordate băncilor 1.138.893  0  0  0  0  1.138.893  
Credite şi avansuri acordate clienţilor 11.027.007  4.726.295  2.266.231  134.053  0  18.153.586  
Titluri de valoare 1.448.898  1.294.666  1.224.248  126.877  0  4.094.689  
 19.222.803  6.020.961  3.490.479  260.930  1.373.371  30.368.544  
Datorii       
Depozite de la bănci 602.011  0  25.071  0  0  627.082  
Depozite de la clienţi 14.964.423  4.088.299  4.684.243  6.231  0  23.743.196  
Credite de la bănci şi alte instituţii 
financiare 1.572.149  37.244  15.082  0  0  1.624.475  
Obligaţiuni emise 0  246.285  500.000  0  0  746.285  
Datorii subordonate 950.436  0  0  0  0  950.436  
 18.089.019  4.371.828  5.224.396  6.231  0  27.691.474  
Efectul derivativelor deţinute pentru 
managementul riscului 241.918  -45.245 -192.943 0  0  3.730  
       
Poziţie netă 1.375.702  1.603.888  -1.926.860 254.699  1.373.371  2.680.800  
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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 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 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 activelor şi pasivelor 
purtătoare de dobândă 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 2016 192.129 -216.617 
Media perioadei 166.095 -184.524 
Minimul perioadei 131.051 -140.145 
Maximul perioadei 192.129 -216.617 
   
La 31 decembrie 2015 109.034 -122.860 
Media perioadei 55.854 -62.732 
Minimul perioadei 2.463 -4.339 
Maximul perioadei 109.034 -122.860 
 
În ceea ce priveşte Banca, mai jos este prezentat un rezumat al senzitivităţii activelor şi pasivelor 
purtătoare de dobândă 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 2016 193.240 -217.807 
Media perioadei 166.128 -185.916 
Minimul perioadei 127.627 -141.890 
Maximul perioadei 193.240 -217.807 
   
La 31 decembrie 2015 110.631 -124.608 
Media perioadei 55.844 -62.309 
Minimul perioadei 2.463 -4.339 
Maximul perioadei 110.631 -124.608 
 
 



RAIFFEISEN BANK SA 
Note la situaţiile financiare consolidate şi separate 
Pentru exerciţiul financiar încheiat la  
31 decembrie 2016 

51 

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 2016: 
 
Milioane RON    
    
Şocul aplicat venitului net din dobânzi*  2016  
    
Şoc paralel +200bp  189  
Şoc paralel -200bp  -218  
Şoc gradual aplicat maturităţilor mari, maxim +200bp la 5 ani  21  
Şoc gradual aplicat maturităţilor mari, maxim -200bp la 5 ani  -22  
Şoc aplicat maturităţilor mici de pană la un an începând cu 
+200bp la 1 zi 

 
168  

Şoc aplicat maturităţilor mici de pană la un an începând cu 
+200bp la 1 zi  

 
-193  

Impactul maxim pozitiv în 2016  273  
Impactul maxim negativ în 2016  -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 2016 şi 2015 au 
fost următoarele: 
 

Moneda Rata dobânzii 31 decembrie 2016 31 decembrie 2015 
    
RON ROBOR 3 luni 0,90% 1,02% 
EUR EURIBOR 3 luni -0,32% -0,13% 
EUR EURIBOR 6 luni -0,22% -0,04% 
USD  LIBOR 6 luni 1,32% 0,84% 
 
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  3,88% 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 2015: 
 

 Rate medii de dobândă 

 RON EUR USD 
Active     
Cont curent la Banca Naţională a României 0,22% 0,19% 0,08% 
Active financiare deţinute pentru tranzacţionare 4,05% 3,77% 5,00% 
Credite şi avansuri acordate băncilor 0,89% -0,18% 0,11% 
Titluri de valoare 3,22% 3,82% 4,85%  
Credite şi avansuri acordate clienţilor 7,19% 4,85% 4,00% 
    
Datorii    
Depozite de la bănci 0,27% 1,26% 2,20% 
Depozitele clienţilor 0,99% 0,74% 0,40% 
Credite de la bănci şi alte instituţii financiare 4,87% 1,21% N/A 
Datorii subordonate N/A  3,39% 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 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  3,88% 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 2015: 
 

 Rate medii de dobândă 
 RON EUR USD 

Active     
Cont curent la Banca Naţională a României 0,22% 0,19% 0,08% 
Active financiare deţinute pentru tranzacţionare 4,05% 3,77% 5,00% 
Credite şi avansuri acordate băncilor 0,89% -0,18% 0,11% 
Titluri de valoare 3,22% 3,82% 4,85% 
Credite şi avansuri acordate clienţilor 7,19% 4,85% 4,00% 
    
Datorii    
Depozite de la bănci 0,27% 1,26% 2,20% 
Depozitele clienţilor 0,99% 0,74% 0,40% 
Credite de la bănci şi alte instituţii financiare 4,87% 1,21% N/A 
Datorii subordonate N/A 3,39% 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 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 69.122 0 0 0 69.122 
Creanţe privind impozitul pe profit curent 12.775 0 0 0 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. 
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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 2015 sunt 
prezentate mai jos: 

 
Mii RON RON USD EUR ALTELE Total 
      
Active monetare      
Numerar şi disponibilităţi la Banca 
Centrală 5.129.214 24.385 1.794.646 33.145 6.981.390 
Active financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 512.572 532 14.029 0 527.133 
Derivative deţinute pentru managementul 
riscului 24 0 1.932 0 1.956 
Credite şi avansuri acordate băncilor 94.338 151.274 799.375 93.906 1.138.893 
Credite şi avansuri acordate clienţilor* 10.606.542 671.061 5.627.534 1.248.449 18.153.586 
Titluri de valoare  2.777.230 1.095 1.337.472 0 4.115.797 
Investiţii în asociaţi şi asocieri în 
participaţii 102.192 0 0 0 102.192 
Alte active 51.212 1.453 18.375 22.574 93.614 
Total active monetare 19.273.324 849.800 9.593.363 1.398.074 31.114.561 
           
Datorii monetare      
Datorii financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 31.849 513 5.540 0 37.902 
Derivative deţinute pentru managementul 
riscului 1.369 0 3.963 0 5.332 
Depozite de la bănci 581.113 18.883 26.272 814 627.082 
Depozite de la clienţi 14.345.748 1.379.598 7.833.821 180.425 23.739.592 
Credite de la bănci şi alte instituţii 
financiare 168.834 0 903.887 551.754 1.624.475 
Obligaţiuni emise 739.694 0 0 0 739.694 
Datorii subordonate 0 0 774.845 175.591 950.436 
Alte datorii 259.680 18.483 126.369 3.750 408.282 
Total datorii monetare 16.128.287 1.417.477 9.674.697 912.334 28.132.795 
Poziţia valutară netă 3.145.037 -567.677 -81.334 485.740 2.981.766 
 
* 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 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 filiale, asociaţi şi asocieri în 
prticipatie 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. 
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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 2015 sunt 
prezentate mai jos: 
 
Mii RON RON USD EUR ALTELE Total 
      
Active monetare      
Numerar şi disponibilităţi la Banca Centrală 5.129.200 24.385 1.794.646 33.145 6.981.376 
Active financiare deţinute pentru tranzacţionare 512.657 532 14.029 0 527.218 
Derivative deţinute pentru managementul 
riscului 24 0 1.932 0 1.956 
Credite şi avansuri acordate băncilor 94.338 151.274 799.375 93.906 1.138.893 
Credite şi avansuri acordate clienţilor* 10.606.542 671.061 5.627.534 1.248.449 18.153.586 
Titluri de valoare  2.769.428 1.095 1.324.166 0 4.094.689 
Investiţii în subsidiare, asociaţi şi asocieri în 
participaţie 76.761 0 0 0 76.761 
Alte active 54.715 1.453 18.375 22.574 97.117 
Total active monetare 19.243.665 849.800 9.580.057 1.398.074 31.071.596 
      
Datorii monetare      
Datorii financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 31.849 513 5.540 0 37.902 
Derivative deţinute pentru managementul 
riscului 1.313 0 3.963 0 5.276 
Depozite de la bănci 581.113 18.883 26.272 814 627.082 
Depozite de la clienţi 14.349.284 1.379.608 7.833.879 180.425 23.743.196 
Credite de la bănci şi alte instituţii financiare 168.834 0 903.887 551.754 1.624.475 
Obligaţiuni emise 746.285 0 0 0 746.285 
Datorii subordonate 0 0 774.845 175.591 950.436 
Alte datorii 258.560 18.483 126.369 3.750 407.162 
Total datorii monetare 16.137.238 1.417.487 9.674.755 912.334 28.141.814 
Poziţia valutară netă 3.106.427 -567.687 -94.698 485.740 2.929.782 
 
* 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 2016 cât şi la 
31 decembrie 2015, 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 15.235 
mii RON (2015: diminuat cu 12.307 mii RON) sau diminuat cu 14.791 mii RON (2015: majorat cu 11.809 
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 10.589 mii RON (2015: 
majorat cu 9.684 mii RON) sau diminuat cu 10.598 mii RON (2015: diminuat cu 8.647 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 26.250 mii RON (2015: 
diminuat cu 10.094 mii RON) sau diminuat cu 24.963 mii RON (2015: majorat cu 9.596 mii RON). 
 
Modificările de parametrii cu +/-5% se realizează în raport cu valorile utilizate în calculul provizionului 
aferent decembrie 2016 (decembrie 2015). 
 
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 de referinţă.  
 
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  
 
Grupul se ghidează după reglementările IAS 39 „Instrumente financiare: recunoaştere şi evaluare” şi 
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 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  573.634 0 0 573.634 555.639 
Fonduri mutuale  15.687 0 0 15.687 15.687 
Titluri de valoare disponibile pentru vânzare  0 0 4.028 4.028 4.028 
Investiţii în 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: 
 
Grup 
 

Mii RON 

 
Nota 

 
Nivel 1 

 
Nivel 2 

 
Nivel 3 

 
Total 

Valoare 
contabilă 

31 decembrie 2015       
Active       
Instrumente financiare evaluate la valoarea justă 
Active financiare deţinute pentru tranzacţionare 17 487.018 40.115 0 527.133 527.133 
Din care:       
Titluri de Stat  487.018 0 0 487.018 487.018 
Swap financiar pe valute  0 27.994 0 27.994 27.994 
Swap pe rată a dobânzii  0 12.121 0 12.121 12.121 
Derivative deţinute pentru managementul riscului 18 0 1.956 0 1.956 1.956 
Titluri de valoare disponibile pentru vânzare*  1.859.940 158.462 81.543 2.099.945 2.099.945 
Titluri la valoarea justă prin contul de profit şi pierdere*  1.568.450 176.994 11.003 1.756.447 1.756.447 
       
Instrumente financiare pentru care valoarea justă este prezentată 
Numerar şi disponibilităţi la Banca Centrală  6.981.390 0 0 6.981.390 6.981.390 
Credite şi avansuri acordate băncilor 19 1.138.893 0 0 1.138.893 1.138.893 
Credite şi avansuri acordate clienţilor  0 0 18.147.474 18.147.474 18.153.586 
Titluri de valoare deţinute până la maturitate  270.885 0 0 270.885 255.373 
Titluri de valoare disponibile pentru vânzare  0 0 4.032 4.032 4.032 
Investiţii în entităţi asociate şi asocieri în participaţie  0 0 102.192 102.192 102.192 
Alte active  0 0 93.614 93.614 93.614 
       
       
Pasive       
Instrumente financiare evaluate la valoarea justă 
Datorii financiare deţinute pentru tranzacţionare 17 0 37.902 0 37.902 37.902 
Derivative deţinute pentru managementul riscului 18 0 5.332 0 5.332 5.332 
       
Instrumente financiare pentru care valoarea justă este prezentată 
Depozite de la bănci 27 627.082 0 0 627.082 627.082 
Depozite de la clienţi  0 0 23.747.385 23.747.385 23.739.592 
Credite de la bănci şi alte instituţii financiare 29 0 0 1.620.131 1.620.131 1.624.475 
Obligaţiuni emise  786.203 0 0 786.203 739.694 
Datorii subordonate 29 0 0 950.436 950.436 950.436 
Alte pasive  0 0 408.282 408.282 408.282 
 
* Sumele de 16.005 mii RON şi 11.003 mii RON reprezintă transferuri de obligaţiuni emise de Banca 
Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare de pe nivelul 2 pe nivelul 3, deoarece piaţa a devenit 
inactivă de la data achiziţiei acestora până la perioada curentă. 
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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 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 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 2015       
Active       
Instrumente financiare evaluate la valoarea justă 
Active financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 17 487.018 40.200 0 527.218 527.218 
Din care:       
Titluri de Stat  487.018 0 0 487.018 487.018 
Swap financiar pe valute  0 28.079 0 28.079 28.079 
Swap pe rată a dobânzii  0 12.121 0 12.121 12.121 
Derivative deţinute pentru managementul 
riscului 18 0 1.956 0 1.956 1.956 
Titluri de valoare disponibile pentru vânzare*  1.859.940 158.462 81.543 2.099.945 2.099.945 
Titluri la valoarea justă prin contul de profit şi 
pierdere*  1.568.449 176.994 11.003 1.756.446 1.756.446 
       
Instrumente financiare pentru care valoarea justă este prezentată 
Numerar şi disponibilităţi la Banca Centrală  6.981.376 0 0 6.981.376 6.981.376 
Credite şi avansuri acordate băncilor 19 1.138.893 0 0 1.138.893 1.138.893 
Credite şi avansuri acordate clienţilor  0 0 18.147.474 18.147.474 18.153.586 
Titluri de valoare deţinute până la maturitate  248.371 0 0 248.371 234.271 
Titluri de valoare disponibile pentru vânzare  0 0 4.027 4.027 4.027 
Investiţii în entităţi asociate şi asocieri în 
participaţie  0 0 76.761 76.761 76.761 
Alte active  0 0 97.117 97.117 97.117 
       
Pasive       
Instrumente financiare evaluate la valoarea justă 
Datorii financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 17 0 37.902 0 37.902 37.902 
Derivative deţinute pentru managementul 
riscului  18 0 5.276 0 5.276 5.276 
       
Instrumente financiare pentru care valoarea justă este prezentată 
Depozite de la bănci 27 627.082 0 0 627.082 627.082 
Depozite de la clienţi  0 0 23.750.989 23.750.989 23.743.196 
Credite de la bănci şi alte instituţii financiare 29 0 0 1.620.131 1.620.131 1.624.475 
Obligaţiuni emise  793.157 0 0 793.157 746.285 
Datorii subordonate 29 0 0 950.436 950.436 950.436 
Alte pasive  0 0 407.162 407.162 407.162 
 
* Sumele de 16.005 mii RON şi 11.003 mii RON reprezintă transferuri de obligaţiuni emise de Banca 
Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare de pe nivelul 2 pe nivelul 3, deoarece piaţă a devenit 
inactivă de la data achiziţiei acestora până la perioada curentă. 
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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 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: 
 

Mii RON 
 

Nota 
 

Tranzacţionabile La valoare justă 
Deţinute până 
la maturitate 

Credite şi 
avansuri 

Disponibile 
pentru 

vânzare 

Valoare 
contabilă 

totală Valoare justă 
31 decembrie 2015         
         
Active financiare         
Active financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 17 527.133 0 0 0 0 527.133 527.133 
Derivative deţinute pentru 
managementul riscului 18 1.956 0 0 0 0 1.956 1.956 
Credite şi avansuri acordate băncilor 19 0 0 0 1.138.893 0 1.138.893 1.138.893 
Credite şi avansuri acordate clienţilor 20 0 0 0 18.153.586 0 18.153.586 18.147.474 
Titluri de valoare 21 0 1.756.447 255.373 0 2.103.977 4.115.797 4.131.309 
Total active financiare  529.089 1.756.447 255.373 19.292.479 2.103.977 23.937.365 23.946.765 
Datorii financiare         
Datorii financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 17 37.902 0 0 0 0 37.902 37.902 
Derivative deţinute pentru 
managementul riscului 18 5.332 0 0 0 0 5.332 5.332 
Depozite atrase de la bănci 27 0 0 0 627.082 0 627.082 627.082 
Depozite atrase de la clienţi 28 0 0 0 23.739.592 0 23.739.592 23.747.385 
Credite de la bănci şi alte instituţii 
financiare 29 0 0 0 1.624.475 0 1.624.475 1.620.131 
Obligaţiuni emise 29 0 0 0 739.694 0 739.694 786.203 
Datorii subordonate 32 0 0 0 950.436 0 950.436 950.436 
Total datorii financiare  43.234 0 0 27.681.279 0 27.724.513 27.774.471 
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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 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 
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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 2015         
         
Active financiare         
Active financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 17 527.218 0 0 0 0 527.218 527.218 
Derivative deţinute pentru 
managementul riscului 18 1.956 0 0 0 0 1.956 1.956 
Credite şi avansuri acordate băncilor 19 0 0 0 1.138.893 0 1.138.893 1.138.893 
Credite şi avansuri acordate clienţilor 20 0 0 0 18.153.586 0 18.153.586 18.147.474 
Titluri de valoare 21 0 1.756.446 234.271 0 2.103.972 4.094.689 4.108.789 
Total active financiare  529.174 1.756.446 234.271 19.292.479 2.103.972 23.916.342 23.924.330 
Datorii financiare         
Datorii financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 17 37.902 0 0 0 0 37.902 37.902 
Derivative deţinute pentru 
managementul riscului 18 5.276 0 0 0 0 5.276 5.276 
Depozite atrase de la bănci 27 0 0 0 627.082 0 627.082 627.082 
Depozite atrase de la clienţi 28 0 0 0 23.743.196 0 23.743.196 23.750.989 
Credite de la bănci şi alte instituţii 
financiare 29 0 0 0 1.624.475 0 1.624.475 1.620.131 
Obligaţiuni emise  0 0 0 746.285 0 746.285 793.157 
Datorii subordonate 32 0 0 0 950.436 0 950.436 950.436 
Total datorii financiare  43.178 0 0 27.691.474 0 27.734.652 27.784.973 
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7.  VENITURI NETE DIN DOBÂNZI 
 

 Grup  Banca 
Mii RON 2016 2015  2016 2015 
      
Venituri din dobânzi:      
      
Conturi curente, credite şi avansuri acordate băncilor 11.716 11.793  11.716 11.793 
Credite şi avansuri acordate clienţilor (i) 1.212.388 1.204.198  1.212.388 1.204.198 
Venituri din derivate deţinute pentru acoperirea riscului 124 785  124 785 
Investiţii disponibile pentru vânzare 18.313 16.924  18.313 16.924 
Investiţii deţinute până la maturitate 11.608 9.415  11.608 9.415 
Alte titluri de valoare 15.800 46.237  15.035 45.460 
Dobânzi negative -5.700 -4.425  -5.700 -4.425 
Altele 11 448  11 448 
      
Total venituri din dobânzi 1.264.260 1.285.375  1.263.495 1.284.598 
      
Cheltuieli cu dobânzi:      
      
Depozite de la bănci -906 -1.033  -906 -1.033 
Depozite de la clienţi -58.132 -118.656  -58.132 -118.660 
Obligaţiuni emise -33.454 -38.931  -33.732 -39.277 
Credite de la bănci şi datorii subordonate -54.629 -67.630  -54.629 -67.630 
Altele -5.035 -4.481  -5.034 -4.481 
Dobânzi negative 0 3  0 3 
      
Total cheltuieli cu dobânzi -152.156 -230.728  -152.433 -231.078 
 ________ ________  ________ ________ 
Venituri nete din dobânzi 1.112.104 1.054.647  1.111.062 1.053.520 

 
(i) Veniturile din dobânzi generate de credite depreciate sunt în sumă de 71.759 mii RON (31 decembrie 
2015: 60.258 mii RON). 
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8. VENITURI NETE DIN SPEZE ŞI COMISIOANE 
 
 Grup  Banca 
Mii RON  2016 2015  2016 2015 
Venituri din speze şi comisioane      
Operaţiuni de plăţi 573.394 584.388  573.394 584.388 
Administrare credite şi emitere de garanţii 53.052 57.813  53.052 57.813 
Componenta variabilă aferentă vânzării creditelor către RIEEF  
(Nota 34) 0 12.159  0 12.159 
Comisioane administrare fonduri de investiţii şi fonduri de 
pensii 48.745 76.114  0 0 
Comisioane din colectarea primelor de asigurări 57.719 39.226  57.719 39.226 
Comisioane din cumpărarea/vânzarea de numerar 4.090 3.666  4.090 3.666 
Altele 35.471 37.918  70.441 92.873 
      
Total venituri din speze şi comisioane 772.471 811.284  758.696 790.125 
      
      
Cheltuieli cu speze şi comisioane      
Comisioane din transferuri -129.094 -151.598  -129.094 -151.598 
Credite şi garanţii primite de la bănci -10.222 -12.254  -10.222 -12.254 
Operaţiuni cu valori mobiliare -1.040 -902  -670 -543 
Altele -10.733 -16.524  -10.733 -16.524 
      
Total cheltuieli cu speze şi comisioane -151.089 -181.278  -150.719 -180.919 
      
Venituri nete din speze şi comisioane 621.382 630.006  607.977 609.206 
 
 
9. VENITURI NETE DIN TRANZACŢIONARE 
 
Mii RON Grup Banca 
 2016 2015 2016 2015 
Veniturile nete din tranzacţionare provin din:     
Instrumente financiare pe curs de schimb (i) din care: 283.086 276.357 282.978 276.101 
§  Câştig/(Pierderea) din tranzacţii cu instrumente derivate pe 

curs valutar -1.915 -4.893 -1.915 -4.893 
§ Câştigul net din reevaluarea activelor monetare şi a 

tranzacţiilor în valută 285.001 281.250 284.893 280.994 
 Instrumente financiare pe rata dobânzii (ii) din care: 17.655 12.160 17.655 12.160 
§ Venituri nete din tranzacţionarea titlurilor de stat şi corporative 13.448 9.483 13.448 9.483 
§ Câştigul/(Pierderea) din tranzacţii swap pe rata dobânzii 4.207 2.677 4.207 2.677 

     
Venit net din tranzacţionare 300.741 288.517 300.633 288.261 

 
(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 
 2016 2015  2016 2015 

Mii RON      
Câştiguri nete din vânzarea instrumentelor deţinute în 
vederea vânzării* 99.824 9.648 

 
99.824 

 
9.648 

Deprecierea investiţiilor în entităţi asociate şi asocieri în 
participaţie (Nota 22) -16.771 0 

 
-14.106 0 

Reluarea provizioanelor pentru litigii  7.573 0  7.573 0 
Câştiguri din servicii adiţionale de leasing 425 519  425 519 
Reluarea altor provizioane 19.743 3.342  19.743 3.342 
Venit din dividende 1.501 3.612  15.992 30.083 
Alte servicii informatice 2.491 2.142  2.491 2.142 
Venituri din despăgubiri din asigurări 3.770 3  3.770 3 
Venituri din vânzarea activelor preluate în contul 
creanţei  2.288 0 

 
2.288 0 

Alte venituri 9.564 7.775  10.303 8.383 
      
Total  130.408 27.041  148.303 54.120 
 

* 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 2016 2015  2016 2015 
Cheltuieli cu închirierea spaţiului de birouri  157.599 155.901  157.249 155.544 
Reparaţii şi mentenanţa IT 76.411 81.781  75.867 81.281 
Depreciere şi amortizare (Nota 23, Nota 24) 80.362 79.280  80.238 79.170 
Contribuţia la Fondul de Garantare a Depozitelor în 
Sistemul Bancar* 32.194 50.368 

 
32.194 50.368 

Contribuţia la Fondul de Rezoluţie** 10.704 8.708  10.704 8.708 
Cheltuieli cu securitatea 54.557 57.753  54.557 57.753 
Publicitate  57.035 43.048  56.830 42.796 
Constituire provizioane litigii 0 42.393  0 42.393 
Cheltuieli cu servicii profesionale (consultanţă, audit, 
asistenţă juridică) 46.128 41.015 

 
45.973 40.926 

Poşta şi telecomunicaţii  30.498 32.208  30.468 32.182 
Birotica 29.173 31.719  29.159 31.697 
Alte costuri operaţionale 20.262 16.788  20.552 16.721 
Constituirea altor provizioane 12.766 12.951  12.766 12.951 
Cheltuieli cu instruirea angajaţilor 11.694 10.890  11.657 10.853 
Cheltuieli cu deplasarea 7.570 6.030  7.495 5.957 
Cheltuieli cu mijloacele de transport 5.054 5.622  5.043 5.611 
Alte taxe 6.716 4.703  5.234 3.221 
      
Total  638.723 681.158  635.986 678.132 
 
* 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. 

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. 
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12. CHELTUIELI SALARIALE 

 
 Grup  Banca 

Mii RON 2016 2015  2016 2015 
      
Cheltuieli cu salariile (i) 431.636 424.929  427.433 421.801 
Contribuţii aferente salariilor(ii) 93.319 95.136  92.444 94.283 
Alte cheltuieli de natură salarială 6.206 5.688  6.183 5.666 
Beneficii pe termen lung acordate angajaţilor (iii) 1.652 2.605  1.652 2.605 
      
Total 532.813 528.358  527.712 524.355 

 
Numărul de angajaţi ai Grupului la 31 decembrie 2016 a fost de 5.265 (31 decembrie 2015: 5.379). 
Numărul de angajaţi ai Băncii la 31 decembrie 2016 a fost de 5.235 (31 decembrie 2015: 5.349).  
 

(i) Din totalul cheltuielilor cu salariile, Grupul a înregistrat în anul 2016 suma de 3.978 mii RON 
reprezentând contribuţii pentru angajaţi la Pilonul 3 de pensii (31 decembrie 2015: 4.114 mii RON). 

(ii) Din totalul contribuţiilor aferente salariilor, contribuţia la Casa Naţională de Pensii şi Asigurări 
Sociale este 63.700 mii RON (2015: 65.306 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 2016 suma de 287 mii RON reprezentând 
cheltuiala aferentă programului de fidelizare prin acţiuni în Raiffeisen Bank Internaţional (2015: 753 
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 2016 2015 
Mii RON   
   
Cheltuieli cu ajustările pentru deprecierea creditelor şi avansurilor acordate 
clienţilor (Nota 20) 

895.960 515.100 

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

-376.371 -175.611 

Cheltuieli cu ajustările pentru deprecierea angajamentelor de credit (Nota 30) 7.880 11.534 
Venituri din ajustările pentru deprecierea angajamentelor de credit (Nota 30) -13.598 -16.926 
Pierderi din creanţe neacoperite de provizion 97.228 42.335 
Recuperări din creditele şi avansurile acordate clienţilor  -141.830 -87.420 
Cheltuieli nete cu provizionul pentru deprecierea valorii activelor 
financiare 469.269 289.012 
   
Banca 2016 2015 
Mii RON   
   
Cheltuieli cu ajustările pentru deprecierea creditelor şi avansurilor acordate 
clienţilor (Nota 20) 

895.960 515.100 

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

-376.371 -175.611 

Cheltuieli cu ajustările pentru deprecierea angajamentelor de credit (Nota 30) 7.880 11.534 
Venituri din ajustări pentru deprecierea angajamentelor de credit (Nota 30) -13.598 -16.926 
Pierderi din creanţe neacoperite de provizion 97.228 42.335 
Recuperări din creditele şi avansurile acordate clienţilor  -141.830 -87.420 
Cheltuieli nete cu provizionul pentru deprecierea valorii activelor 
financiare 469.269 289.012 
 
*Creşterea cheltuielilor cu ajustările pentru depreciere se datorează în principal efectului legii nr. 77/2016 
privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, aceasta 
generând un impact suplimentar în suma de 120.221 mii lei. Legea a intrat în vigoare în data de 13 mai 
2016. Creditele care fac obiectul acestei legi sunt creditele acordate consumatorilor, garantate cu cel 
puţin un imobil având destinaţia de locuinţă, a căror valoare acordată iniţial nu depăşeşte 250 mii EUR. 
 
14. IMPOZITUL PE PROFIT 
 
Grup   
 2016 2015 
Mii RON   
   
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent de 16% (2014: 16%) calculat în 
conformitate cu legislaţia românească  78.698 82.975 
Cheltuiala cu impozitul pe profit amânat (Nota 25) 13.200 357 
   
Total 91.898 83.332 
      
Banca   
 2016 2015 
Mii RON 
   
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent de 16% (2014: 16%) calculat în 
conformitate cu legislaţia românească  77.740 80.702 
Cheltuiala cu impozitul pe profit amânat (Nota 25) 13.210 177 
   
Total 90.950 80.879 
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15. RECONCILIEREA PROFITULUI ÎNAINTE DE IMPOZITARE CU IMPOZITUL PE PROFIT DIN 
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE 
 

 Grup  Banca 
 2016 2015  2016 2015 

Mii RON      
      
Profit brut înainte de impozitare în conformitate cu Standardele 
Române de Contabilitate 535.714 509.727 

 
542.579 518.443 

      
Impozit în conformitate cu cota statutara de 16% (2014: 
16%) 85.714 81.556 

 
86.812 82.951 

      
Efectul fiscal al cheltuielilor nedeductibile 36.807 57.797  36.886 57.586 
Efectul fiscal al veniturilor neimpozabile -34.214 -46.502  -36.350 -49.960 

          
Impozitul pe profit înainte de credit fiscal 88.307 92.851  87.348 90.577 
Credit fiscal -10.007 -7.209  -10.006 -7.208 
Ajustări ale impozitului pe venit recunoscute în perioada curentă 
aferente perioadelor anterioare 398 -2.667 

 
398 -2.667 

          
Impozit pe profit  78.698 82.975  77.740 80.702 
Efectul originării şi reluării diferenţelor temporare 13.200 357  13.210 177 
      
Impozitul pe profit înregistrat în contul de profit şi pierdere 91.898 83.332  90.950 80.879 

 
 

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 

2016 
31 decembrie 

2015 
 31 decembrie 

2016 
31 decembrie 

2015 
Mii RON      
      
Numerar în casierie  3.502.500 1.373.384  3.502.496 1.373.370 
Rezerva minimă obligatorie 3.000.633 3.207.989  3.000.633 3.207.989 
Depozite la vedere cu Banca Centrală 1.700.024 2.400.017  1.700.024 2.400.017 
      
Total  8.203.157 6.981.390  8.203.153 6.981.376 

 
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 2016, rata rezervei minime obligatorii pentru fondurile atrase în 
RON a fost de 8% (31 decembrie 2015: 8%) şi de 10% (31 decembrie 2015: 14%) pentru fondurile 
atrase în valută cu scadenţă reziduală mai mică de 2 ani la finele perioadei de observare. 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 2015: 0%). 

 
La 31 decembrie 2016, dobânda plătită de Banca Naţională a României pentru rezervele menţinute în 
RON de bănci a fost de 0,10% pe an şi 0,05% pe an pentru rezervele denominate în EUR.  

 
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 

2016 

31  
decembrie 

2015  

31 
 decembrie 

2016 

31  
decembrie 

2015 
Mii RON      
Active financiare deţinute pentru 
tranzacţionare   

   

Obligaţiuni (i) 384.206 487.018  384.206 487.018 
Instrumente financiare derivate  59.488 40.115  59.552 40.200 
      
Total 443.694 527.133  443.758 527.218 
          
Datorii financiare deţinute pentru 
tranzacţionare   

   

Instrumente financiare derivate  60.124 37.902  60.124 37.902 
      
Total  60.124 37.902  60.124 37.902 

 
(i) Obligaţiunile în sold la 31 decembrie 2016 şi 31 decembrie 2015 includ certificate de trezorerie 

cu discount şi obligaţiuni. 
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18. INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DEŢINUTE PENTRU MANAGEMENTUL RISCULUI 
 
Grup 
 
31 decembrie 2016 
 
Mii RON  Noţional Noţional Valoare justă 

  cumpărare vânzare Active Datorii 
Produse OTC:      
Swap-uri pe curs de schimb  136.233 132.698 998 2.282 
Swap-uri pe rata dobânzii  60.411 60.411 15 1.838 
      
Total    1.013 4.120 
 
 
31 decembrie 2015 
 
Mii RON  Noţional Noţional Valoare justă 

  cumpărare vânzare Active Datorii 
Produse OTC:      
Swap-uri pe curs de schimb  158.358 154.628 1.932 3.253 
Swap-uri pe rata dobânzii  105.490 105.490 24 2.079 
      
Total    1.956 5.332 
 
 
Banca 
 
31 decembrie 2016 
 
Mii RON  Noţional Noţional Valoare justă 
  cumpărare vânzare Active Datorii 
Produse OTC:      
Swap-uri pe curs de schimb  136.233 132.698 998 2.263 
Swap-uri pe rata dobânzii  60.411 60.411 15 1.838 
        
Total    1.013 4.101 
 
 
31 decembrie 2015 
 
Mii RON  Noţional Noţional Valoare justă 
  cumpărare vânzare Active Datorii 
Produse OTC:      
Swap-uri pe curs de schimb  158.358 154.628 1.932 3.197 
Swap-uri pe pe rata dobânzii  105.490 105.490 24 2.079 
        
Total    1.956 5.276 
 
Anumite elemente monetare denominate în monedă străină sunt protejate economic împotriva fluctuaţiilor 
cursurilor de schimb folosind contracte swap, aşa cum este prezentat mai sus. Grupul nu utilizează 
contabilitatea de acoperire împotriva riscului valutar 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 2016, din totalul creditelor şi avansurilor acordate băncilor în valoare de 546.165 
mii RON (31 decembrie 2015: de 1.138.893 mii RON), depozitele la termen la bănci comerciale sunt în 
valoare de 412.720 mii RON (31 decembrie 2015: 765.716 mii RON). Creditele şi avansurile acordate 
băncilor includ, de asemenea, depozite colaterale în sumă de 16.056 mii RON (31 decembrie 2015: 
13.029 mii RON), restul sumei reprezintă conturi curente şi depozite la vedere. 
 
Bancă: La 31 decembrie 2016, din totalul creditelor şi avansurilor acordate băncilor în valoare de 
546.165 mii RON (31 decembrie 2015: 1.138.893 mii RON), depozitele la termen la bănci comerciale 
sunt în valoare de 412.720 mii RON (31 decembrie 2015: 765.716 mii RON). Creditele şi avansurile 
acordate băncilor includ, de asemenea, depozite colaterale în sumă de 16.056 mii RON (31 decembrie 
2015: 13.029 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 

2016 
31 decembrie 

2015 
 31 decembrie 

2016 
31 decembrie 

2015 
Mii RON  
  
Clienţi retail 12.681.288 12.046.502  12.681.288 12.046.502 
Clienţi non-retail. din care:      
Agricultură şi industria alimentară 418.035 466.137  418.035 466.137 
Electricitate, petrol şi gaze naturale 270.465 422.754  270.465 422.754 
Producţie 1.487.352 1.452.973  1.487.352 1.452.973 
Construcţii 1.301.440 1.010.788  1.301.440 1.010.788 
Comerţ cu amănuntul şi en-gross  2.161.874 1.752.471  2.161.874 1.752.471 
Servicii 2.056.716 1.528.852  2.056.691 1.528.852 
Sector public 618.933 507.995  618.933 507.995 
          
Total credite şi avansuri acordate 
clienţilor înainte de ajustări pentru 
depreciere 20.996.103 19.188.472 

 

20.996.078 19.188.472 
      
Minus ajustarea pentru deprecierea creditelor 
şi avansurilor acordate clienţilor -1.235.061 -1.034.886 

 
-1.235.061 -1.034.886 

          
Credite şi avansuri acordate clienţilor, 
nete de ajustări pentru depreciere 19.761.042 18.153.586 

 
19.761.017 18.153.586 
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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 

2016 
31 decembrie 

2015 
 31 decembrie 

2016 
31 decembrie 

2015 
      
Clienţi retail, din care:      
Ajustări pentru depreciere evaluate individual       
      
Sold la începutul perioadei  527.055 500.561  527.055 500.561 
Efectul în contul de profit şi pierdere privind 
provizioanele de depreciere   

 
  

 Cheltuiala anului  535.037 260.594  535.037 260.594 
 Venituri din reluarea provizioanelor -251.798 -84.771  -251.798 -84.771 
Utilizări de ajustări pentru depreciere -255.194 -168.508  -255.194 -168.508 
Efectul variaţiei de curs de schimb 1.220 19.179  1.220 19.179 
Sold la sfârşitul anului 556.320 527.055  556.320 527.055 
          
Ajustări pentru depreciere evaluate colectiv      
      
Sold la începutul anului 118.632 71.647  118.632 71.647 
Efectul în contul de profit şi pierdere privind 
provizioanele de depreciere    

 
  

 Cheltuiala anului  165.537 80.556  165.537 80.556 
 Venituri din reluarea provizioanelor  -37.144 -34.067  -37.144 -34.067 
Efectul variaţiei de curs de schimb 299 496  299 496 
Sold la sfârşitul anului 247.324 118.632  247.324 118.632 
Total  803.644 645.687  803.644 645.687 
          
Clienţi corporativi, din care:      
      
Ajustări pentru depreciere evaluate individual       
      
Sold la începutul perioadei  350.444 341.039  350.444 341.039 
Efectul în contul de profit şi pierdere privind 
provizioanele de depreciere   

 
  

 Cheltuiala anului  171.274 154.387  171.274 154.387 
 Venituri din reluarea provizioanelor -62.607 -21.493  -62.607 -21.493 
Utilizări de ajustări pentru depreciere -71.334 -127.770  -71.334 -127.770 
Efectul variaţiei de curs de schimb 3.111 4.281  3.111 4.281 
          
Sold la sfârşitul anului 390.888 350.444  390.888 350.444 
          
Ajustări pentru depreciere evaluate colectiv      
      
Sold la începutul anului 38.755 53.573  38.755 53.573 
Efectul în contul de profit şi pierdere privind 
provizioanele de depreciere    

 
  

 Cheltuiala anului  24.112 19.564  24.112 19.564 
 Venituri din reluarea provizioanelor  -24.822 -35.279  -24.822 -35.279 
Efectul variaţiei de curs de schimb 2.484 897  2.484 897 
Sold la sfârşitul anului 40.529 38.755  40.529 38.755 
          
Total  431.417 389.199  431.417 389.199 
Total ajustări pentru depreciere 1.235.061 1.034.886  1.235.061 1.034.886 
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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 

2016 
31 decembrie 

2015 
 
31 decembrie 

2016 
31 decembrie 

2015 
      
Epunere brută  1.918.049 1.742.589  1.918.049 1.742.589 
 din care retail: 1.174.675 1.166.577  1.174.675 1.166.577 
 din care non-retail:  743.374 576.012  743.374 576.012 
      
Ajustarea pentru deprecierea creditelor 992.894 897.109  992.894 897.109 
 din care retail: 596.506 549.423  596.506 549.423 
 din care non-retail: 396.388 347.686  396.388 347.686 
      
Expunere netă  925.155 845.480  925.155 845.480 
 din care retail: 578.169 617.154  578.169 617.154 
 din care non-retail: 346.986 228.326  346.986 228.326 
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21.  TITLURI DE VALOARE 
 

 Grup  Banca 

Mii RON 
31 decembrie 

2016 
31 decembrie 

2015  
31 decembrie 

2016 
31 decembrie 

2015 
Titluri de valoare la valoare justă prin contul 
de profit şi pierdere   

   

Certificate de trezorerie emise de Guvernul 
României (i) 246.068 298.166  246.068 298.166 
Obligaţiuni emise de Guvernul României (ii) 951.154 1.270.284  951.154 1.270.283 
Obligaţiuni emise de sectorul public  127.556 176.994  127.556 176.994 
Obligaţiuni emise de bănci multilaterale de 
dezvoltare 9.501 11.003  9.501 11.003 
Unităţi de fond 15.687 0  0 0 
          
Total investiţii la valoare justă prin 
contul de profit şi pierdere 1.349.966 1.756.447  1.334.279 1.756.446 

      
Titluri de valoare disponibile pentru vânzare      
Obligaţiuni emise de sectorul public  47.884 158.462  47.884 158.462 
Certificate de trezorerie emise de Guvernul 
României (i) 708.622 653.027  708.622 653.027 
Obligaţiuni emise de Guvernul României (ii) 1.088.917 1.204.747  1.088.917 1.204.747 
Titlurile de capital necotate (iii) 4.028 69.570  4.023 69.565 
Titluri de capital cotate 23.333 2.166  23.333 2.166 
Obligaţiuni emise de bănci multilaterale de 
dezvoltare 71.201 16.005  71.201 16.005 
          
Total titluri de valoare disponibile pentru 
vânzare 1.943.985 2.103.977  1.943.980 2.103.972 
      
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) 550.484 250.218  534.227 234.271 
          
Total titluri de valoare deţinute până la 
maturitate 555.639 255.373  534.227 234.271 
          
Total titluri de valoare 3.849.590 4.115.797  3.812.486 4.094.689 

 
(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 7,00 % p.a. La 31 
decembrie 2016, obligaţiunile emise de Guvernul României în suma de 60.732 mii RON (31 
decembrie 2015: 63.204 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 2016 valoarea contabilă a instrumentelor de capitaluri proprii necotate la bursă deţinute 
de Grup este în sumă de 4.028 mii RON (31 decembrie 2015: 69.570 mii RON). În ceea ce priveşte 
aceste instrumente nu au fost recunoscute pierderi din depreciere (31 decembrie 2015: 0 mii RON). 
 
Scăderea valorii titlurilor de participaţie necotate se datorează vânzării acţiunilor Visa Europe. 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 2016 sunt în sumă de 7.784 mii RON (2015: 4.835 mii RON). 
 
Bancă: Veniturile nete din alte instrumente financiare desemnate ca fiind evaluate la valoare justă prin 
profit sau pierdere la 2016 sunt în sumă de 7.571 mii RON (2015: 4.835 mii RON). 
 
Creşterea veniturilor nete din investiții financiare se datorează tranzacției Visa, explicată mai sus. 
 
22. INVESTIŢII ÎN ENTITĂŢI ASOCIATE ŞI ASOCIERI ÎN PARTICIPAŢIE  
 
  Grup     Banca 
Mii RON 2016 2015    2016 2015 
       
Sold la 1 ianuarie 102.192 112.103   123.799 123.799 
       
Intrări 0 38.400   0 0 
Ieşiri -25.824 -51.524   0 0 
Alte elemente ale rezultatului global -37 -32   0 0 
Partea Grupului din câştigul/ (pierderea) entităţilor 
asociate 9.562 3.245 

  
0 0 

Total 85.893 102.192   123.799 123.799 
       
Provizion pentru depreciere -16.771 0   -61.144 -47.038 
         
Sold la 31 decembrie 69.122 102.192   62.655 76.761 
 
 
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 ENTITĂŢI ASOCIATE ŞI ASOCIERI ÎN PARTICIPAŢIE (continuare) 
 
Interesul Grupului în entităţile asociate şi asocieri în participaţie nelistate este următorul: 
 

Investiţii în entităţi asociate           

Mii RON Active Datorii Venituri 
Venituri din 

dobânzi 
Cheltuieli cu 

dobânzile 
Impozit pe 

profit Profit Active nete 
Participaţie 

deţinută% 
% din Active 

nete 
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 

 
Investiţii în entităţi asociate           

Mii RON Active Datorii Venituri 
Venituri din 

dobânzi 
Cheltuieli cu 

dobânzile 
Impozit pe 

profit Profit Active nete 
Participaţie 

deţinută% 
% din Active 

nete 
31 decembrie 2015           
Raiffeisen RON Plus 2.665.409 20.276 97.965 81.454 -561 0 57.942 2.645.133 0,92% 24.405 
Fondul de Garantare a Creditului Rural 
IFN SA 

1.236.531 1.189.382 35.410 2.658 -559 -164 4.581 47.149 33,33% 15.715 

 
Asocieri în participaţie           

Mii RON Active Datorii Venituri 
Venituri din 

dobânzi 
Cheltuieli cu 

dobânzile 
Impozit pe 

profit Profit Active nete 
Participaţie 

deţinută% 
% din Active 

nete 
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 

 
Asocieri în participaţie           

Mii RON Active Datorii Venituri 
Venituri din 

dobânzi 
Cheltuieli cu 

dobânzile 
Impozit pe 

profit Profit Active nete 
Participaţie 

deţinută% 
% din Active 

nete 
31 decembrie 2015           
Raiffeisen Leasing IFN S.A. 822.206 749.609 100.358 48.685 -14.112 -3.208 12.773 72.596 50,00% 36.298 

ICS Raiffeisen Leasing S.R.L. 29.616 25.059 4.640 4.113 -1.166 -118 661 4.557 50,00% 2.279 

Raiffeisen Banca pentru Locuinţe S.A. 676.043 605.475 39.989 25.077 -9.803 -385 1.008 70.568 33,33% 23.517 
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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 2015 206.013 415.455 40.946 9.774 672.188 
Intrări 176 7.237 1.635 28.074 37.122 
Transferuri 2.772 26.312 2.890 -31.974 0 
Ieşiri -4.255 -12.335 -1.797 0 -18.387 
           
Sold la 31 decembrie 2015 204.706 436.669 43.674 5.874 690.923 
      
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 
      
Amortizare şi pierderi din depreciere 
Sold la 1 ianuarie 2015 144.543 284.251 16.047 0 444.841 
Cheltuiala anului 11.140 31.750 5.119 0 48.009 
Ieşiri -3.399 -9.877 -1.609 0 -14.885 
           
Sold la 31 decembrie 2015 152.284 306.124 19.557 0 477.965 
      
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 
      
      
Valoare contabilă netă      
      
La 1 ianuarie 2015 61.470 131.204 24.899 9.774 227.347 
      
La 31 decembrie 2015 52.422 130.545 24.117 5.874 212.958 
           
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 
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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 2015 206.620 421.556 29.037 13.545 670.758 
Intrări 176 7.237 1.447 28.074 36.934 
Transferuri 2.772 26.312 2.890 -31.974 0 
Ieşiri -4.255 -12.335 -1.499 0 -18.089 
           
Sold la 31 decembrie 2015 205.313 442.770 31.875 9.645 689.603 
      
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 
      
Amortizare şi pierderi din depreciere 
      
Sold la 1 ianuarie 2015 144.423 284.776 14.389 0 443.588 
Cheltuiala anului 11.140 31.748 5.048 0 47.936 
Ieşiri -3.399 -9.876 -1.341 0 -14.616 
           
Sold la 31 decembrie 2015 152.164 306.648 18.096 0 476.908 
      
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 
      
Valoare contabilă netă      
      
La 1 ianuarie 2015 62.197 136.780 14.648 13.545 227.170 
      
La 31 decembrie 2015 53.149 136.122 13.779 9.645 212.695 
           
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 
 
 
Grup: Transferurile între grupele de mijloace fixe sunt incluse în intrări şi ieşiri. Achiziţiile de terenuri şi 
construcţii, mobilier şi calculatoare în cursul anului 2016 au însumat 93.485 mii RON (2015: 37.122 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 2016 au însumat 83.376 mii RON (2015: 36.934 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 2015 312.798 21.569 334.367 
Intrări 2.662 32.542 35.204 
Transferuri 12.599 -12.599 0 
       
Sold la 31 decembrie 2015 328.059 41.512 369.571 
    
Sold la 1 ianuarie 2016 328.059 41.512 369.571 
Intrări 7.337 56.311 63.648 
Transferuri 53.230 -53.230 0 
Ieşiri -238 -16 -254 
       
Sold la 31 decembrie 2016 388.388 44.577 432.965 
    
Amortizare şi pierderi din depreciere    
    
Sold la 1 ianuarie 2015 253.149 0 253.149 
Cheltuiala anului 31.271 0 31.271 
Ieşiri -2.072 0 -2.072 
       
Sold la 31 decembrie 2015 282.348 0 282.348 
    
    
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 
    
Valoare contabilă netă    
    
La 1 ianuarie 2015 59.649 21.569 81.218 
    
La 31 decembrie 2015 45.711 41.512 87.223 
       
    
La 1 ianuarie 2016 45.711 41.512 87.223 
    
La 31 decembrie 2016 74.837 44.577 119.414 
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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 2015 312.424 21.163 333.587 
Intrări 2.624 32.542 35.166 
Transferuri 12.599 -12.599 0 
       
Sold la 31 decembrie 2015 327.647 41.106 368.753 
    
Sold la 1 ianuarie 2016 327.647 41.106 368.753 
Intrări 7.177 56.311 63.488 
Transferuri 53.230 -53.230 0 
Ieşiri -238 -16 -254 
       
Sold la 31 decembrie 2016 387.816 44.171 431.987 
    
Amortizare şi pierderi din depreciere    
    
Sold la 1 ianuarie 2015 252.434 0 252.434 
Cheltuiala anului 31.234 0 31.234 
Ieşiri -2.074 0 -2.074 
       
Sold la 31 decembrie 2015 281.594 0 281.594 
    
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 
    
Valoare contabilă netă    
    
La 1 ianuarie 2015 59.990 21.163 81.153 
    
La 31 decembrie 2015 46.053 41.106 87.159 
       
La 1 ianuarie 2016 46.053 41.106 87.159 
    
La 31 decembrie 2016 75.065 44.171 119.236 
    
 
Grup: Incluse în intrări şi ieşiri sunt transferurile între grupele de active necorporale. Cumpărările de active 
necorporale în anul 2016 au fost în valoare de 63.648 mii RON (2015: 35.204 mii RON). 
 
Bancă: Incluse în intrări şi ieşiri sunt transferurile între grupele de active necorporale. Cumpărările de active 
necorporale în anul 2016 au fost în valoare de 63.488 mii RON (2015: 35.166 mii RON). 
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25. IMPOZITUL AMÂNAT 
 
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 entităţi asociate şi asocieri în participaţie 0 1.670 -1.670 -267 
     
Total 162.592 81.081 81.511 13.042 
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25. IMPOZITUL AMÂNAT (continuare) 
 
Creanţele privind impozitul amânat la 31 decembrie 2015 sunt atribuibile elementelor detaliate în tabelul 
următor: 
 
Grup 
 

 
Creanţe 

 
Datorii 

 
Net 

 

Creanţe/ datorii 
privind impozitul 

amânat 
Mii RON   
  
Investiţii în entităţi asociate şi asocieri în 
participaţie 46.993 1.789 45.204 7.233 
Imobilizări corporale şi necorporale 1.632 67.820 -66.188 -10.591 
Alte active 28.654 0 28.654 4.585 
Alte datorii 86.525 37 86.488 13.838 
Rezervă din evaluarea activelor financiare 
deţinute în vederea vânzării 119 71.906 -71.787 -11.486 
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 75.741 0 75.741 12.119 
Pierdere fiscală 101 0 101 16 
     
Total 239.765 141.552 98.213 15.714 

 
Banca 
 

 
Creanţe 

 
Datorii 

 
Net 
 

Creanţe/ datorii 
privind impozitul 

amânat 
Mii RON   
   
Investiţii în entităţi asociate şi asocieri în 
participaţie 46.993 1.789 45.204 7.233 
Imobilizări corporale şi necorporale 1.632 67.820 -66.188 -10.590 
Alte active 28.654 0 28.654 4.585 
Alte datorii 86.525 37 86.488 13.838 
Rezervă din evaluarea activelor financiare 
deţinute în vederea vânzării 119 71.906 -71.787 -11.486 
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 75.115 0 75.115 12.018 
     
Total 239.038 141.552 97.486 15.598 

 
 

 Grup  Banca 
Mii RON 2016 2015  2016 2015 
      
Investiţii în entităţi asociate şi asocieri în 
participaţie -7.234 -286  -7.501 -286 
Imobilizări corporale şi necorporale -1.002 893  -735 893 
Alte active -4.604 1.634  -4.604 1.634 
Alte datorii -1.684 -818  -1.684 -818 
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 1.324 -1.796  1.314 -1.600 
Pierdere fiscală 0 16  0 0 
Cheltuiala privind impozitul amânat -13.200 -357  -13.210 -177 

 
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 

2016 
31 decembrie 

2015  
31 decembrie 

2016 
31 decembrie 

2015 
     
Cheltuieli înregistrate în avans 38.563 30.276  38.425 30.217 
Venituri amânate 2.495 2.420  2.495 2.420 
Valori de recuperat (i) 68.078 61.911  68.078 61.911 
Creanţe din vânzarea creditelor acordate 
clienţilor 

2.568 8.937  2.568 8.937 

Debitori diverşi (ii) 69.356 30.414  78.354 39.222 
Stocuri  7.109 10.487  7.109 10.487 
Active preluate în contul creanţei  11.802 0  11.802 0 
Altele 5.456 5.246  0 0 
Total 205.427 149.691  208.831 153.194 

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

cu cardurile în sumă de 30.693 mii RON (31 decembrie 2015: 37.370 mii RON), operaţiunile de 
vânzare - cumpărare numerar în suma de 34.627 mii RON (31 decembrie 2015: 22.437 mii RON), 
tranzacţiile de tipul Western Union ce urmează a fi decontate în sumă de 2.803 mii RON (31 
decembrie 2015: 1.768 mii RON) şi altele. 

ii) Grup: Soldul debitorilor diverşi este prezentat la valoare netă contabilă, respectiv valoarea brută în 
sumă de 119.132 mii RON (2015: 73.897 mii RON) diminuată cu ajustări pentru depreciere în sumă 
de 49.776 mii RON (2015: 43.483 mii RON). 
Bancă: Soldul debitorilor diverşi este prezentat la valoare netă contabilă, respectiv valoarea brută în 
sumă de 128.130 mii RON (2015: 82.705 mii RON) diminuată cu ajustări pentru depreciere în sumă 
de 49.776 mii RON (2015: 43.483 mii RON). 
 

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

 Grup  Banca 

Mii RON 

31 
decembrie 

2016 

31 
decembrie 

2015  

31 
decembrie 

2016 

31 
decembrie 

2015 
  
Active financiare 140.392 101.524  143.796 105.027 
Active nefinanciare 65.035 48.167  65.035 48.167 
      
Total 205.427 149.691  208.831 153.194 

 
 

 Grup  Banca 

Mii RON 

31 
decembrie 

2016 

31 
decembrie 

2015  

31 
decembrie 

2016 

31 
decembrie 

2015 
  
Nici restante nici depreciate 139.732 98.278  143.136 101.781 
Restante dar nedepreciate 3 2.310  3 2.310 
Depreciate 657 936  657 936 
      
Total 140.392 101.524  143.796 105.027 
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27. DEPOZITE ATRASE DE LA BĂNCI 
 

 Grup  Banca 

Mii RON 

31 
decembrie 

2016 

31 
decembrie 

2015  

31 
decembrie 

2016 

31 
decembrie 

2015 
  
Rambursabile la cerere 546.988 499.652  546.988 499.652 
Depozite la vedere 0 96.000  0 96.000 
Depozite la termen 36.026 31.430  36.026 31.430 
Total 583.014 627.082  583.014 627.082 
 
28.  DEPOZITE ATRASE DE LA CLIENŢI 
 

 Grup  Banca 

Mii RON 
31 decembrie 

2016 
31 decembrie 

2015  
31 decembrie 

2016 

31 
decembrie 

2015 
Rambursabile la cerere      
Clienţi retail 8.985.808 6.692.067  8.985.808 6.692.067 
Clienţi non-retail 6.351.505 5.027.800  6.358.402 5.031.404 
 15.337.313 11.719.867  15.344.210 11.723.471 
Depozite la termen      
Clienţi retail 9.405.196 9.257.098  9.405.196 9.257.098 
Clienţi non-retail 1.631.203 2.761.333  1.631.203 2.761.333 
 11.036.399 12.018.431  11.036.399 12.018.431 
          
Conturi de economii      
Clienţi retail 1.232 1.294  1.232 1.294 
 1.232 1.294  1.232 1.294 
          
Total 26.374.944 23.739.592  26.381.841 23.743.196 
 
29.  CREDITE DE LA BĂNCI ŞI ALTE INSTITUŢII FINANCIARE ŞI OBLIGAŢIUNI EMISE 
 

 Grup  Banca 

Mii RON 
31 decembrie 

2016 
31 decembrie 

2015  
31 decembrie 

2016 
31 decembrie 

2015 
  
Bănci comerciale 713.958 1.208.073  713.958 1.208.073 
Bănci multilaterale de dezvoltare 123.957 247.569  123.957 247.569 
Alte instituţii financiare  299.672 168.833  299.672 168.833 
Total 1.137.587 1.624.475  1.137.587 1.624.475 

 
Creditele primite de la bănci şi alte instituţii financiare sunt denominate în EUR, CHF şi RON, având o 
maturitate finală ce variază între martie 2017 şi decembrie 2026. 
 

 Grup  Banca 

 
31 decembrie 

2016 
31 decembrie 

2015 
 31 decembrie 

2016 
31 decembrie 

2015 
Mii RON      
Credite de la bănci şi alte instituţii 
financiare cu rang prioritar 

1.137.587 1.624.475  1.137.587 1.624.475 

 Din care negarantate 1.013.611 1.444.646  1.013.611 1.444.646 
Obligaţiuni emise 512.239 739.694  515.961 746.285 
Datorii subordonate  954.973 950.436  954.973 950.436 
Total 2.604.799 3.314.605  2.608.521 3.321.196 
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29.  CREDITE DE LA BĂNCI ŞI ALTE INSTITUŢII FINANCIARE ŞI OBLIGAŢIUNI EMISE (continuare) 
 
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 
 
În tabelul de mai jos este prezentată împărţirea datoriilor totale pe termen lung la 31 decembrie 2015: 
 
Grup 
 
 Sub 1 an Peste 1 an  Total 
Mii RON    
Credite de la bănci şi alte instituţii financiare cu 
rang prioritar 

624.068 1.000.407 1.624.475 

 Din care negarantate 574.757 869.889 1.444.646 
Obligaţiuni emise 243.452 496.242 739.694 
Datorii subordonate  5.745 944.691 950.436 
    
Total  873.265 2.441.340 3.314.605 
 
Banca 
 
 Sub 1 an Peste 1 an  Total 
Mii RON    
Credite de la bănci şi alte instituţii financiare cu 
rang prioritar 

624.068 1.000.407 1.624.475 

 Din care negarantate 574.757 869.889 1.444.646 
Obligaţiuni emise 246.323 499.962 746.285 
Datorii subordonate  5.745 944.691 950.436 
    
Total 876.136 2.445.060 3.321.196 
 
Datoriile pe termen lung includ obligatiunile 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.  CREDITE DE LA BĂNCI ŞI ALTE INSTITUŢII FINANCIARE ŞI OBLIGAŢIUNI EMISE (continuare) 
 
La 31 decembrie 2016 Grupul are datorii pe termen lung care includ o emisiune de obligaţiuni din 2014 
tranzacţionate pe Bursa de Valori din Bucureşti (BVB). 
 
La 31 decembrie 2016 Banca are datorii pe termen lung care includ o emisiune de obligaţiuni din 2014 
tranzacţionate pe Bursa de Valori din Bucureşti (BVB). 
 
Grup: Soldul obligaţiunilor emise la 31 decembrie 2016, inclusiv datoriile ataşate, este de 512.239 mii RON 
(31 decembrie 2015: 739.694 mii RON). 
 
Bancă: Soldul obligaţiunilor emise la 31 decembrie 2016, inclusiv datoriile ataşate, este de 515.961 mii 
RON (31 decembrie 2015: 746.285 mii RON). 
 
Grupul se asigură că sunt luate toate măsurile necesare pentru a fi îndeplinite clauzele contractuale ataşate 
împrumuturilor 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 2016 este în valoare de 170.000 mii EUR şi 42.000 mii CHF 
(31 decembrie 2015: 170.000 mii EUR şi 42.000 mii CHF). Soldul datoriilor subordonate în echivalent RON 
la 31 decembrie 2016. incluzând datoria ataşată este de 954.973 mii RON (31 decembrie 2015: 950.436 mii 
RON). În cursul anului 2016 şi 2015, Grupul nu a contractat noi credite subordonate.  
 
 
30.  PROVIZIOANE 
 
 

 Grup  Banca 

 
31 decembrie 

2016 
31 decembrie 

2015  
31 decembrie 

2016 
31 decembrie 

2015 
Mii RON      
      
Provizioane pentru litigii şi alte riscuri 
potenţiale 31.943 45.125  31.943 45.125 
Provizioane pentru angajamente de credit 
neutilizate  24.286 30.030  24.286 30.030 
Provizioane pentru beneficiile angajaţilor 4.487 4.724  4.487 4.724 
Provizioane pentru concedii neefectuate 8.746 8.112  8.746 8.112 
Provizioane pentru programul de fidelizare 
prin acţiuni  2.513 2.816  2.513 2.816 
Provizioane pentru beneficiile angajaţilor la 
terminarea contractului de muncă 42 490  42 490 
Alte provizioane 5.118 2.100  5.118 2.100 
      
Total 77.135  93.397  77.135  93.397 
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30.  PROVIZIOANE (continuare) 
 
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 

 
 
În 2015 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 6.166 42.393 0 -4.316 882 45.125 
Provizioane pentru angajamente de 
credit neutilizate 35.353 11.534 -16.926 0 69 30.030 

Provizioane pentru beneficiile angajaţilor 4.911 0 -187 0 0 4.724 

Provizioane pentru concedii neefectuate 8.112 0 0 0 0 8.112 
Provizioane pentru programul de 
fidelizare prin acţiuni 2.044 772 0 0 0 2.816 
Provizioane pentru beneficii ale 
angajaţilor la terminarea contractului de 
muncă 780 0 -38 -252 0 490 
Alte provizioane 3.143 5.570 -1.519 -5.094 0 2.100 
       
TOTAL 60.509 60.269 -18.670 -9.662 951 93.397 
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30.  PROVIZIOANE (continuare) 
 

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 

 
 
În 2015 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 

6.166 42.393 0 -4.316 882 45.125 

Provizioane pentru angajamente de credit 
neutilizate 

35.353 11.534 -16.926 0 69 30.030 

Provizioane pentru beneficiile angajaţilor 4.911 0 -187 0 0 4.724 

Provizioane pentru concedii neefectuate 8.112 0 0 0 0 8.112 

Provizioane pentru programul de fidelizare 
prin acţiuni 

2.044 772 0 0 0 2.816 

Provizioane pentru beneficii ale angajaţilor la 
terminarea contractului de muncă 

780 0 -38 -252 0 490 

Alte provizioane 3.143 5.570 -1.519 -5.094 0 2.100 
       
TOTAL 60.509 60.269 -18.670 -9.662 951 93.397 
 
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 2016 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 2016, provizioane pentru litigiile cu consumatorii sunt în sumă de 23.873 mii RON 
(2015: 41.460 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 2016 pe rol, dar care pot ajunge în 
instanţă şi pot genera pierderi, în urma unor potenţiale decizii nefavorabile ale curţii.  
 
În cursul anului 2016 Grupul a reversat o parte din provizionul constituit la 31 decembrie 2015.  
 
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 alocată) 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 2016 sunt consecvente cu cele utilizate 
pentru finalul anului 2015, revizuite conform informaţiilor disponibile în anul curent. 
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31.  ALTE DATORII 
 

 Grup  Banca 

 
31 decembrie 

2016 
31 decembrie 

2015  
31 decembrie 

2016 
31 decembrie 

2015 
Mii RON      
      
Sume datorate bugetului de stat privind 
contribuţiile sociale 25.256 13.814  25.077 13.628 
Beneficii ale angajaţilor pe termen scurt 66.179 56.100  65.488 55.474 
Datorii către furnizori 96.801 102.585  105.516 102.274 
Sume în tranzit (i) 159.407 170.605  159.407 170.605 
Venit amânat 44.745 37.769  44.745 37.769 
Alte datorii (ii) 90.110 60.988  80.902 60.990 
      
Total 482.498 441.861  481.135 440.740 

 
i) Sumele în tranzit includ în principal sume în curs de decontare la data de 31 decembrie 2016 ce provin din 

tranzacţii cu alte băncii în sumă de 126.460 mii RON (2015: 94.283 mii RON) şi cu conturile curente în sumă de 
32.933 mii RON (2015: 76.288 mii RON). 

ii) Alte datorii includ tranzacţii cu carduri de credit în sumă de 14.682 mii RON (2015: 13.307 mii RON), depunerile 
de capital social de către clienţii Grupului în cazul deschiderii de societăţi în sumă de 13.115 mii RON (2015: 
12.385 mii RON) şi încasări din garanţii primite în sumă de 10.257 mii RON (2015: 5.533 mii RON). 

 
32. CAPITALUL SOCIAL ŞI ACŢIUNI DE TREZORERIE 
 
La 31 decembrie 2016 numărul de acţiuni al Grupului este de 12.000 iar în anul 2016 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 2016 au fost în suma de 330.000.000 
RON din rezultatul reportat. 
 
 
Acţionarii Grupului sunt următorii: 
 
 31 decembrie 

2016 
31 decembrie 

2015 
 % % 
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 

2016 
31 decembrie 

2015  
31 decembrie 

2016 
31 decembrie 

2015 
      
Rezerva legală (i) 242.128 220.995  240.000 218.865 
Pierderi din valoarea justă recunoscute în 
capital (nete de impozit) din instrumente 
financiare disponibile pentru vânzare 4.254 60.220  5.873 61.804 
      
Total 246.382 281.215  245.873 280.669 
 
 

 Grup  Banca 
Mii RON 2016 2015  2016 2015 
      
La 1 ianuarie 220.995 195.074  218.865 192.943 
Repartizarea profitului 21.133 25.921  21.135 25.922 
      
La 31 decembrie 242.128 220.995  240.000 218.865 
 
(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 
 2016 2015  2016 2015 

Mii RON   
      
La 1 ianuarie 60.220 441  61.804 1.993 
Modificarea rezervei de valoare justă 
(pentru activele financiare disponibile 
pentru vânzare) -55.966 59.779  -55.931 59.811 
      
La 31 decembrie 4.254 60.220  5.873 61.804 

Scăderea rezervei de valoare justă provine în principal din acţiunea Visa Inc. (Nota 21) 



RAIFFEISEN BANK SA 
Note la situaţiile financiare consolidate şi separate 
Pentru exerciţiul financiar încheiat la  
31 decembrie 2016 

98 

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 
 

  
 2016 

  
 

Mii RON 
Societatea 

mamă 
Entităţi 

asociate 
Asocieri în 
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) 

 

  
 2015 

  
 

Mii RON 
Societatea 

mamă 
Entităţi 

asociate 
Asocieri in 
participaţie 

Personal 
cheie 

Alte părţi 
afiliate 

Total 
 

       
Active financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 16.759 0 280 0 0 17.039 
Derivative deţinute pentru managementul 
riscului 1.956 0 0 0 0 1.956 
Depozite la bănci 24.561 0 0 0 205 24.766 
Credite şi avansuri acordate clienţilor 0 0 55.943 8.887 168.891 233.721 
Titluri de valoare 0 0 0 0 2.233 2.233 
Alte active 315 595 2.624 21 5.407 8.962 
Creanţe în sold 43.591 595 58.847 8.908 176.736 288.677 
 

 
 

   
 

Derivative deţinute pentru managementul 
riscului 5.276 0 0 0 0 5.276 
Datorii financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 27.290 0 0 0 0 27.290 
Depozite de la bănci 35.149 0 641 0 36.585 72.375 
Depozite de la clienţi 0 27 37.878 10.055 81.829 129.789 
Credite de la bănci 1.117.684 0 0 0 90.389 1.208.073 
Obligaţiuni emise 0 0 0 0 4.574 4.574 
Datorii subordonate 950.436 0 0 0 0 950.436 
Alte datorii  12.148 0 0 0 4.287 16.435 
Datorii în sold  2.147.983 27 38.519 10.055 217.664 2.414.248 
 

 
 

   
 

Angajamente de creditare date 87.755 0 28.644 810 146.518 263.727 
Garanţii financiare date 122.906 0 2.779 0 15.357 141.042 
Angajamente de creditare primite 678.675 0 0 0 0 678.675 
Garanţii financiare primite 190.956 0 0 0 22.246 213.202 
Valoarea noţionala a instrumentelor 
derivate 3.121.181 0 15.914 0 0 3.137.095 
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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  

        
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 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) 
 
 

  
 2015 

   
 

Mii RON 
Societatea 

mamă Subsidiare 
Entităţi 

asociate 
Asocieri in 
participaţie 

Personal 
cheie 

Alte părţi 
afiliate Total 

        
Active financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 16.759 86 0 280 0 0 17.125 
Derivative deţinute pentru 
managementul riscului 1.956 0 0 0 0 0 1.956 
Depozite la bănci 24.561 0 0 0 0 205 24.766 
Credite şi avansuri acordate 
clienţilor 0 0 0 55.943 8.887 168.891 233.721 
Titluri de valoare 0 0 0 0 0 2.233 2.233 
Investiţii în entităţi asociate şi 
asocieri în participaţie 0 10.686 6.069 60.006 0 0 76.761 
Alte active 315 8.705 595 2.624 21 5.407 17.667 
Creanţe în sold 43.591 19.477 6.664 118.853 8.908 176.736 374.229 
 

 
  

   
 

Derivative deţinute pentru 
managementul riscului 5.276 0 0 0 0 0 5.276 
Datorii financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 27.290 0 0 0 0 0 27.290 
Depozite de la bănci 35.149 0 0 641 0 36.585 72.375 
Depozite de la clienţi 0 3.604 27 37.878 10.055 81.829 133.393 
Credite de la bănci 1.117.684 0 0 0 0 90.389 1.208.073 
Obligaţiuni emise 0 6.597 0 0 0 4.574 11.171 
Datorii subordonate 950.436 0 0 0 0 0 950.436 
Alte datorii  12.148 0 0 0 0 4.287 16.435 
Datorii în sold  2.147.983 10.201 27 38.519 10.055 217.664 2.424.449 
 

 
  

   
 

Angajamente de creditare date 87.755 0 0 28.644 810 146.518 263.727 
Garanţii financiare date 122.906 0 0 2.779 0 15.357 141.042 
Angajamente de creditare 
primite 678.675 0 0 0 0 0 678.675 
Garanţii financiare primite 190.956 0 0 0 0 22.246 213.202 
Valoarea noţionala a 
instrumentelor derivate 3.121.181 8.524 0 15.914 0 0 3.145.619 
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34.  TRANZACŢII CU PĂRŢI AFLATE ÎN RELAŢII SPECIALE (continuare) 
 
Grup 

 
 
 

  
 2015 

  
 

Mii RON 
Societatea 

mamă 
Entităţi 

asociate 
Asocieri in 
participaţie 

Personal 
cheie 

Alte părţi 
afiliate Total 

       
Venituri din dobânzi 806 0 2.489 238 7.289 10.822 
Cheltuieli cu dobânzile -68.734 0 -55 -63 -2.497 -71.349 
Venituri din speze şi comisioane 440 129 7.253 3 16.188 24.013 
Cheltuieli cu speze şi comisioane -810 0 0 0 -14.310 -15.120 
Venituri nete din tranzacţionare -3.129 0 182 0 0 -2.947 
Cheltuieli operaţionale -37.324 0 -1.227 0 -16.895 -55.446 
Cheltuieli salariale 0 0 0 -33.117 0 -33.117  
Alte venituri operaţionale 0 1.845 4.364 0 2.762 8.971 

 
 
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. 

  
 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 
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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 
 
 

  
  2015 

  
 

Mii RON 
Societatea 

mamă Subsidiare 
Entităţi 

asociate 
Asocieri in 
participaţie 

Personal 
cheie 

Alte părţi 
afiliate Total  

        
Venituri din dobânzi 806 0 0 2.489 238 7.289 10.822 
Cheltuieli cu dobânzile -68.734 -351 0 -55 -63 -2.497 -71.700 
Venituri din speze şi 
comisioane 

440 54.959 129 7.253 3 16.188 78.972 

Cheltuieli cu speze şi 
comisioane 

-810 0 0 0 0 -14.310 -15.120  

Venituri nete din 
tranzacţionare 

-3.129 85 0 182 0 0 -2.862 

Cheltuieli operaţionale -37.324 -363 0 -1.227 0 -16.895 -55.809 
Cheltuieli salariale 0 0 0 0 -33.117 0 -33.117  
Alte venituri operaţionale 0 25.037 1.845 4.364 0 2.762 34.008 
 
 
Grupul a transferat credite şi avansuri acordate clienţilor retail şi non-retail către RIEEF (RI Eastern 
European Finance B.V.), o entitate deţinută în proporţie de 100% de Raiffeisen Bank Internaţional, o parte 
aflată în relaţii speciale cu Grupul. Grupul a furnizat servicii de administrare a activelor aferente portofoliilor 
de credite transferate, în condiţii de piaţă până în luna februarie 2016. Grupul a transferat în mod 
semnificativ toate riscurile şi beneficiile asociate activelor transferate; de aceea aceste active transferate nu 
sunt incluse în aceste situaţii financiare. Comisioanele de management sunt incluse în venituri din 
comisioane şi speze, valoarea lor pentru anul 2016 fiind de 275 mii RON (2015: 3.129 mii RON). 
 
Grupul a încheiat o serie de contracte de vânzare cu RIEEF, prin care contractele de credit iniţial încheiate 
de către Bancă cu persoane juridice şi fizice au fost vândute către această entitate. În 2016 Grupul a 
cumpărat de la RIEEF portofoliul de credite în valoare de 337.067 mii RON (2015: 1.084.690 mii RON). 
 
Componenta variabilă a preţului de vânzare încasată în 2015 este în suma de 12.159 mii RON şi a fost 
înregistrată ca venituri din comisioane (vezi nota 8). 
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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 2016 2015  2016 2015 
      
Credite 8.055 8.887  8.055 8.887 
Venituri din dobânzi şi comisioane 216 241  216 241 
      
Depozite 13.708 10.055  13.708 10.055 
Cheltuieli cu dobânzi -42 -63  -42 -63 
 
Creditele acordate persoanelor cu funcţii cheie ale Grupului nu au necesitat înregistrarea unei ajustări 
pentru depreciere (31 decembrie 2015: 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 
 2016 2015  2016 2015 
Beneficii pe termen scurt ale angajaţilor 29.347 29.830  29.347 29.830 
Alte beneficii pe termen lung 2.049 2.534  2.049 2.534 
Plată pe bază de acţiuni 287 753  287 753 
Total compensaţii 31.683 33.117  31.683 33.117 
 
 
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 o parte din provizionul pentru 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 

2016 

31 
decembrie 

2015  

31 
decembrie 

2016 

31 
decembrie 

2015 
   
Angajamente de credit 7.075.803 6.732.669  7.075.803 6.732.669 
Garanţii emise 1.606.984 1.479.072  1.606.984 1.479.072 
Acreditive 405.260 309.734  405.260 309.734 
Total 9.088.047 8.521.475  9.088.047 8.521.475 
 
 

(ii)  Datorii contingente aferente leasingului operaţional 

 
Datoriile contingente aferente leasingului operaţional se prezintă în felul următor: 
 

 Grup  Banca 

Mii RON 

31 
decembrie  

2016 

31 
decembrie  

2015 

 31 
decembrie 

2016 

31 
decembrie 

 2015 
Sub 1 an 104.537 110.228  104.285 110.011 
1 – 5 ani 269.870 274.087  268.863 273.222 
Peste 5 ani 151.016 172.853  149.433 171.274 
Total 525.423 557.168  522.581 554.507 
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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 

 2016 
 

2015 

Mii RON 
Pana in 12 

luni 
Peste 12 

luni 
Total 

 Pana in 12 
luni 

Peste 12 
luni 

Total 

        
Numerar şi disponibilităţi la Banca 
Centrală 8.203.157 0 8.203.157  6.981.390 0 6.981.390 
Active financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 443.694 0 443.694  527.133 0 527.133 
Derivative deţinute pentru 
managementul riscului 1.013 0 1.013  1.956 0 1.956 
Credite şi avansuri acordate băncilor 546.165 0 546.165  1.138.893 0 1.138.893 

Credite şi avansuri acordate clienţilor 7.499.675 12.261.367 19.761.042  6.843.183 11.310.403 18.153.586 
Titluri de valoare 1.458.101 2.391.489 3.849.590  2.488.334 1.627.463 4.115.797 
Investiţii în entităţi asociate şi asocieri 
în participaţie 0 69.122 69.122  0 102.192 102.192 
Creanţe privind impozitul pe profit 
curent 12.775 0 12.775  0 0 0 
Imobilizări corporale 0 236.092 236.092  0 212.958 212.958 
Imobilizări necorporale 0 119.414 119.414  0 87.223 87.223 
Creanţe privind impozitul amânat 0 13.152 13.152  0 15.714 15.714 
Alte active 192.015 13.412 205.427  140.040 9.651 149.691 

Total 18.356.595 15.104.048 33.460.643  18.120.929 13.365.604 31.486.533 
        
Datorii financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 60.124 0 60.124  37.902 0 37.902 
Derivative deţinute pentru 
managementul riscului 4.120 0 4.120  5.332 0 5.332 
Depozite de la bănci 568.545 14.469 583.014  600.751 26.331 627.082 
Depozite de la clienţi 26.153.314 221.630 26.374.944  23.529.419 210.173 23.739.592 
Datorie privind impozitul pe profit 
curent 102 0 102  16.167 0 16.167 
Credite de la bănci şi alte instituţii 
financiare 651.628 485.959 1.137.587  624.068 1.000.407 1.624.475 
Obligaţiuni emise 16.482 495.757 512.239  243.452 496.242 739.694 
Datorii subordonate 119.086 835.887 954.973  5.745 944.691 950.436 
Provizioane 41.440 35.695 77.135  44.684 48.713 93.397 
Alte datorii 469.537 12.961 482.498  428.199 13.662 441.861 
        
Total 28.084.378 2.102.358 30.186.736  25.535.719 2.740.219 28.275.938 
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36.  ANALIZA PE SCADENTE A ACTIVELOR ŞI PASIVELOR (continuare) 
 
Banca 
 
 2016  2015 

Mii RON 
Până în 12 

luni 
Peste 12 

luni Total 
 Până în 12 

luni 
Peste 12 

luni Total 
        

Numerar şi disponibilităţi la Banca 
Centrală 8.203.153 0 8.203.153  6.981.376 0 6.981.376 
Active financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 443.758 0 443.758  527.218 0 527.218 
Derivative deţinute pentru 
managementul riscului 1.013 0 1.013  1.956 0 1.956 
Credite şi avansuri acordate băncilor 546.165 0 546.165  1.138.893 0 1.138.893 
Credite şi avansuri acordate 
clienţilor 7.499.650 12.261.367 19.761.017  6.843.183 11.310.403 18.153.586 
Titluri de valoare 1.441.634 2.370.852 3.812.486  2.487.564 1.607.125 4.094.689 
Investiţii în entităţi asociate şi 
asocieri în participaţie 0 62.655 62.655  0 76.761 76.761 
Creanţe privind impozitul pe profit 
curent 12.775 0 12.775  0 0 0 
Imobilizări corporale 0 235.679 235.679  0 212.695 212.695 
Imobilizări necorporale 0 119.236 119.236  0 87.159 87.159 
Datorie privind impozitul amânat 0 13.042 13.042  0 15.598 15.598 
Alte active 196.652 12.179 208.831  143.543 9.651 153.194 
Total 18.344.800 15.075.010 33.419.810  18.123.733 13.319.392 31.443.125 
        
Datorii financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 60.124 0 60.124  37.902 0 37.902 
Derivative deţinute pentru 
managementul riscului 4.101 0 4.101  5.276 0 5.276 
Depozite de la bănci 568.545 14.469 583.014  600.751 26.331 627.082 
Depozite de la clienţi 26.160.211 221.630 26.381.841  23.533.023 210.173 23.743.196 
Datorie privind impozitul pe profit 
curent 0 0 0  16.095 0 16.095 
Credite de la bănci şi alte instituţii 
financiare 651.628 485.959 1.137.587  624.068 1.000.407 1.624.475 
Obligaţiuni emise 16.483 499.478 515.961  246.323 499.962 746.285 
Datorii subordonate 119.086 835.887 954.973  5.745 944.691 950.436 
Provizioane 41.440 35.695 77.135  44.684 48.713 93.397 
Alte datorii 468.174 12.961 481.135  427.078 13.662 440.740 
        
Total  28.089.792 2.106.079 30.195.871  25.540.945 2.743.939 28.284.884 
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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 
 

2016 
 

2015 
 

2016 2015 
     
  
Fonduri proprii de nivel 1 2.645.108 2.604.026  2.586.669 2.531.344 
Fonduri proprii de nivel 2 692.046 854.982  685.237 844.591 
Total fonduri proprii 3.337.154 3.459.008  3.271.906 3.375.935 
      
Active ponderate la risc 20.116.661 18.735.484  19.479.667 18.168.762 
Rata fondurilor proprii de nivel 1 de bază 13,15% 13,90%  13,28% 13,93% 
Rata fondurilor proprii de nivel 1 13,15% 13,90%  13,28% 13,93% 
Indicator de solvabilitate 16,59% 18,46%  16,80% 18,58% 
 
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. 
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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) 
 

   
2015 

   Mii RON Clienţi corporativi Persoane fizice IMM Trezorerie Alţii Total 
Total active înainte de ajustările pentru deprecierea creditelor 6.280.854 10.827.494 1.594.781 11.318.675 2.499.615 32.521.419 
Ajustări pentru deprecierea creditelor -341.895 -577.744 -105.917 0 -9.330 -1.034.886 
Total active 5.938.959 10.249.750 1.488.864 11.318.675 2.490.285 31.486.533 
Total datorii 6.001.488 12.433.992 4.351.550 3.712.160 1.776.748 28.275.938 
Capitaluri proprii 0 0 0 0 3.210.595 3.210.595 
Venituri nete din dobânzi 206.468 621.811 166.369 2.686 57.313 1.054.647 
Venituri nete din speze şi comisioane 101.283 340.165 171.304 16.153 1.101 630.006 
Venituri nete din tranzacţionare 47.419 103.790 54.810 81.605 893 288.517 
Venituri nete din alte instrumente financiare la valoarea justă prin 
contul de profit şi pierdere 396 7.130 3.550 -6.244 3 4.835 
Alte venituri operaţionale -11 -1 0 -1 27.054 27.041 
Venituri operaţionale 355.555 1.072.895 396.033 94.199 86.364 2.005.046 
Cheltuieli operaţionale -84.714 -366.880  -116.267 -24.190 -89.107 -681.158 
Cheltuieli salariale -76.311 -322.222 -101.075 -21.941 -6.809 -528.358 
Cheltuieli nete cu provizioanele pentru deprecierea valorii activelor 
financiare -73.487 -184.770 -26.936 0 -3.819 -289.012 
Câştiguri din investiţii în entităţi ascociate şi asocieri în participaţie 69 1.687 198 0 1.291 3.245 
Profit înainte de impozitare 121.112 200.710 151.953 48.068 -12.080 509.763 
Cheltuiala cu impozitul pe profit 0 0 0 0 -83.332 -83.332 
Profit net al exerciţiului financiar 121.112 200.710 151.953 48.068 -95.412 426.431 
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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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38. CONSOLIDARE PE SEGMENTE (continuare) 
 
 

   
2015 

   Mii RON Clienţi corporativi Persoane fizice IMM Trezorerie Alţii Total 
Total active înainte de ajustările pentru deprecierea creditelor 6.280.854 10.827.494 1.594.781 11.273.432 2.501.450 32.478.011 
Ajustări pentru deprecierea creditelor -341.895 -577.744 -105.917 0 -9.330 -1.034.886 
Total active 5.938.959 10.249.750 1.488.864 11.273.432 2.492.120 31.443.125 
Total datorii 6.001.488 12.433.992 4.351.550 3.712.160 1.785.694 28.284.884 
Capitaluri proprii 0 0 0 0 3.158.241 3.158.241 
Venituri nete din dobânzi 206.468 621.811 166.369 1.559 57.313 1.053.520 
Venituri nete din speze şi comisioane 100.411 322.761 168.782 16.153 1.099 609.206 
Venituri nete din tranzacţionare 47.419 103.790 54.810 81.349 893 288.261 
Venituri nete din alte instrumente financiare la valoarea justă prin 
contul de profit şi pierdere 396 7.130 3.550 -6.244 3 4.835 
Alte venituri operaţionale 0 0 0 0 54.120 54.120 
Venituri operaţionale 354.694 1.055.492 393.511 92.817 113.428 2.009.942 
Cheltuieli operaţionale -84.587 -364.349 -115.900 -24.190 -89.106 -678.132 
Cheltuieli salariale -76.142 -318.873 -100.589 -21.941 -6.810 -524.355 
Cheltuieli nete cu provizioanele pentru deprecierea valorii activelor 
financiare -73.487 -184.770 -26.936 0 -3.819 -289.012 
Profit înainte de impozitare 120.478 187.500 150.086 46.686 13.693 518.443 
Cheltuiala cu impozitul pe profit 0 0 0 0 -80.879 -80.879 
Profit net al exerciţiului financiar 120.478 187.500 150.086 46.686 -67.186 437.564 
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39. EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI BILANŢULUI 
 

1. Conversia portofoliului de credite CHF la cursul de schimb aplicabil la data originării. 
 
La 18 octombrie 2016, Parlamentul român a adoptat legea conversiei, care permite consumatorilor să 
transforme creditele din CHF în RON la cursul de schimb aplicabil la data originării. Câteva zile mai 
târziu, Guvernul a cerut Curții Constituționale să revizuiască legea. Observațiile de la Guvern au fost 
legate de încălcarea principiilor de aplicare retroactivă și de previzibilitate. Curtea Constituțională a 
concluzionat, la 7 februarie 2017, că legea este neconstituțională. Acest eveniment ulterior nu 
influențează calculul ajustărilor de depreciere aferente creditelor la 31 decembrie 2016, deoarece Banca 
nu a inclus în estimările pentru ajustări de depreciere efectul negativ al acestei legi. 
 
2. Oferta voluntară pentru conversia creditelor ipotecare originate în CHF, cu discount de 25%. 
 
Incepând cu februarie 2017, Banca a făcut o ofertă îmbunătățită clienților săi persoane fizice, în ceea ce 
privește conversia in RON a portofoliului de credite ipotecare în CHF, la cursul de schimb curent. Oferta 
include o ștergere de 25% din principalul în sold la data conversiei și o rată a dobânzii fixă pentru 
următorii 5 ani, în timp ce pentru perioada rămasă dobânda este variabilă. Clienții eligibili pentru ofertă 
sunt cei care au dificultăți în rambursarea ratelor de credit, având un grad de îndatorare de peste 60%.  
 
3. Legea dării în plată. 
 
La sfârșitul lunii noiembrie 2015, Parlamentul României a adoptat legea care permite consumatorilor să 
stingă obligațiile asumate prin credite cu bunurile imobile aduse în garanție („Legea dării în plata”). Legea 
dării în plata a intrat în vigoare începând cu luna mai 2016, dar ulterior a fost revizuită de către Curtea 
Constituțională pentru mai multe probleme de constituționalitate. Curtea a decis, la 25 octombrie 2016, că 
legea este constituțională în măsura în care plata în natură se aplică în contextul impreviziunii și 
instanțele verifică existența impreviziunii. La 13 ianuarie 2017, motivarea Curții a fost publicată, 
confirmând faptul că legea poate fi aplicabilă în cazul în care impreviziunea este confirmată și, în caz 
afirmativ, părțile ar trebui să convină cu privire la modul de a modifica contractul de credit existent. În 
conformitate cu noile clarificări, o mare parte a impactului negativ din lege a fost eliminat. 
 
Banca a luat în considerare motivarea Curții în evaluarea ajustărilor de depreciere la 31 decembrie 2016, 
deoarece acesta este un eveniment ulterior care ajustează rezultatul exercițiului financiar 2016. 
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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 



  
 

 12 

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. 
 
 
 



  
 

 14 

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 
27.04.2016 si a Scrisorii Bancii Nationale a Romaniei nr. 1225/F.G./15.12.2016, 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 

 

       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; 



  
 

 8 

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 7 (sapte) membri (dintre care un membru va fi o 
persoana independenta, daca este astfel cerut de lege), 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. 
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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.  
 
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. 
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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 
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 directorilor si angajatilor Bancii dreptul de 
a angaja si de a reprezenta Banca, in limitele stabilite de Directorat, daca este cazul. 
 
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 
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principal de activitate si a obiectului principal de activitate, care sunt de 
competenta exclusiva a AGA; 

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 
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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". 
 
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 
27.04.2016, precum si ca urmare a Confirmarii inregistrare tranzactie din data de 28.10.2015, 
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 

           

 

       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. 
NMDRCJBC7 emis de Ambasadorul 

Regatului Olandei la Bucuresti la 
05.04.2012 

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 

Sat Voluntari, Jud. Ilfov, Str. Erou N 
Iancu nr. 109A, Bl. B 

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. 
 



  
 

 1 

 

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: 



  
 

 4 

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; 



  
 

 8 

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. 
 
 

CAPITOLUL VI 
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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 
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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". 
 
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. 1 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A. din 
data de 14.09.2016, 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 

           

 

       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. 
NMDRCJBC7 emis de Ambasadorul 

Regatului Olandei la Bucuresti la 
05.04.2012 

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 

Sat Voluntari, Jud. Ilfov, Str. Erou N 
Iancu nr. 109A, Bl. B 

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. 
 



 

 

 
 

 
ACT ADI}IONAL nr. 1/ 16.05.2016 

la Actul Constitutiv al RAIFFEISEN  BANK S.A. 
cu sediul \n Bucure[ti, Sectorul 1, Calea Floreasca Nr. 246C,  

Cladirea Sky Tower, etajele 2, 3, 4, 5, 6 si 7,  
Cod unic de \nregistrare 361820 [i  

num`r  de ordine \n Registrul Comer]ului J40/44/1991 
 
 

Avand \n vedere: 
i) Hotararea nr. 6 a Adunarii Generale a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A. din data de 

27.04.2016 (referitoare la demisia inaintata de dl. Razvan Munteanu in data de 8 
septembrie 2015 din functia de membru al Consiliului de Supraveghere incepand cu data 
de 31 decembrie 2015); 

ii) Confirmare inregistrare tranzactie din 28.10.2015 in Registrul Actionarilor Raiffeisen Bank 
S.A.; 

  
A fost intocmit prezentul Act Aditional prin care se aduc urmatoarele modificari Actului Constitutiv al 
Raiffeisen Bank S.A. :  

1. se modifica Anexa nr. 1 la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. denumita �Structura 
Capitalului social al Raiffeisen Bank S.A.� care va avea continutul prevazut in Anexa nr. 1 la 
prezentul Act Aditional; 

2. se modifica Anexa nr. 2 la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. denumita �Structura 
Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A.� care va avea continutul prevazut in Anexa 
nr. 2 la prezentul Act Aditional. 

 
Anexele la prezentul Act Aditional fac parte integranta din acesta, impreuna cu documentele 
mentionate in preambulul prezentului document. 
 
Prevederile prezentului Act Aditional fac parte integranta din Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A., 
astfel cum acesta a fost modificat pana la momentul emiterii prezentului. 
 
Toate celelalte prevederi ale Actului Constitutiv sunt si raman nemodificate. Actul Constitutiv al 
Raiffeisen Bank S.A. va fi actualizat corespunzator noilor modificari intervenite prin prezentul Act 
Aditional. 
 
Prezentul Act Aditional este redactat si tehnoredactat de consilierii juridici ai Raiffeisen Bank S.A. in 
limba romana, intr-un numar de 2 (doua) exemplare originale de egala valoare juridica. 
                    
     Steven van Groningen 

Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A. 
 



 

 

 
 

 
ACT ADI}IONAL nr. 1/03.10.2016 

la Actul Constitutiv al RAIFFEISEN  BANK S.A. 
cu sediul \n Bucure[ti, Sectorul 1, Calea Floreasca Nr. 246C,  

Cladirea Sky Tower, etajele 2, 3, 4, 5, 6 si 7,  
Cod unic de \nregistrare 361820 [i  

num`r  de ordine \n Registrul Comer]ului J40/44/1991 
 
 
 
 

Avand \n vedere Hotararea Nr. 1 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Raiffeisen Bank 
S.A. din data de 14.09.2016, statutar si legal constituita,  prin care s-au aprobat urmatoarele: 
 

- Modificarea punctului 15.2 al Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A.; 
- Modificarea punctului 16.5 al Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A.; 

 
Am procedat la intocmirea prezentului Act Aditional prin care se aduc urmatoarele modificari in 
continutul Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A.: 
 

1. Punctul 15.2 al Articolului 15 denumit �Consiliul de Supraveghere. Structura si competente� de 
la  capitolul  V  denumit � Administrarea bancii� al Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. 
se modifica si va avea urmatorul continut:  
 

�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.� 

 
2. Punctul16.5 al Articolului 16 denumit �Directoratul. Structura si Competente� de la  capitolul V 

denumit �Administrarea Bancii� al Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. se modifica si va 
avea urmatorul continut:  
 

 �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�. 
 
 
 



 

 

 
 
 
Prevederile prezentului Act Aditional fac parte integranta din Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A., 
astfel cum acesta a fost modificat si completat pana la momentul emiterii prezentului. 
 
Toate celelalte prevederi ale Actului Constitutiv sunt si raman nemodificate. Actul Constitutiv al 
Raiffeisen Bank S.A. va fi actualizat corespunzator noilor modificari intervenite prin prezentul Act 
Aditional. 
 
Prezentul Act Aditional este redactat si tehnoredactat de consilierii juridici ai Raiffeisen Bank S.A. in 
limba romana, intr-un numar de 3 (trei) exemplare originale de egala valoare juridica. 
 
 
 
   Steven Cornelis van Groningen 
 
                                        Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A. 
 

 

 



 

 

 
 
 

 
ACT ADI}IONAL nr. 2/23.12.2016 

la Actul Constitutiv al RAIFFEISEN  BANK S.A. 
cu sediul \n Bucure[ti, Sectorul 1, Calea Floreasca Nr. 246C,  

Cladirea Sky Tower, etajele 2, 3, 4, 5, 6 si 7,  
Cod unic de \nregistrare 361820 [i  

num`r  de ordine \n Registrul Comer]ului J40/44/1991 
 
 
 

Avand \n vedere: 
 

i. Hotararea nr. 6 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A. din data de 
27.04.2016, statutar si legal constituita, prin care s-a aprobat alegerea d-lui Andreas 
Gschwenter in functia de membru al Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A.;  

ii. Scrisoarea Bancii Nationale a Romaniei nr. 1225/F.G./15.12.2016 care atesta aprobarea 
numirii d-lui. Andreas Gschwenter in functia de membru al Consiliului de Supraveghere al 
Raiffeisen Bank S.A. 
 

  
A fost intocmit prezentul Act Aditional prin care se aduce urmatoarea modificare Actului Constitutiv al 
Raiffeisen Bank S.A. : se modifica Anexa nr. 2 la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. 
denumita �Structura Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A.� care va avea continutul 
prevazut in Anexa  la prezentul Act Aditional. 
 
Anexa la prezentul Act Aditional face parte integranta din acesta, impreuna cu documentele 
mentionate la pct. i-ii din preambulul prezentului document. 
 
Prevederile prezentului Act Aditional fac parte integranta din Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A., 
astfel cum acesta a fost modificat pana la momentul emiterii prezentului. 
 
Toate celelalte prevederi ale Actului Constitutiv sunt si raman nemodificate. Actul Constitutiv al 
Raiffeisen Bank S.A. va fi actualizat corespunzator noilor modificari intervenite prin prezentul Act 
Aditional. 
 
Prezentul Act Aditional este redactat si tehnoredactat de consilierii juridici ai Raiffeisen Bank S.A. in 
limba romana, intr-un numar de 3 (trei) exemplare originale de egala valoare juridica. 
 
                   Steven van Groningen 

Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A. 
 



Anexa nr. 1 la 

Actul Aditional nr. 1/16.05.2016 

 la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. 
cu sediul in Bucuresti, Cladirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246C, sector 1,  

Cod unic de inregistrare 361820 si numar de ordine in Registrul Comertului J40/44/1991 

 
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. 

 

 
 



Anexa nr. 2 la 

Actul Aditional nr. 1/16.05.2016 

 la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. 
cu sediul in Bucuresti, Cladirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246C, sector 1,  

Cod unic de inregistrare 361820 si numar de ordine in Registrul Comertului J40/44/1991 

 
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 

           

 

       Steven Cornelis van Groningen 

Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A. 
 



Anexa la 

Actul Aditional nr. 2/23.12.2016 

 la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. 
cu sediul in Bucuresti, Cladirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246C, sector 1,  

Cod unic de inregistrare 361820 si numar de ordine in Registrul Comertului J40/44/1991 

 
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 

 

                                                                                     Steven van Groningen 

                                                                               Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A. 
 
 



ANEXA 3 

Persoane afiliate cu Raiffeisen Bank S.A.: 

RAIFFEISEN ZENTRALBANK OSTERREICH AG 

RAIFFEISEN INTERNATIONAL BETEILIGUNGS GmbH 

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. 

KARL SEVELDA 

MARTIN GRUELL 

KLEMENS BREUER 

ANCA ILEANA IOAN 

JOHANN STROBL 

PETER LENNKH 

ANDREAS GSCHWENTER 

STEVEN CORNELIS VAN GRONINGEN 

JAMES DANIEL STEWART JR. 

CARL ROSSEY 

VLADIMIR NIKOLOV KALINOV 

CRISTIAN MARIUS SPORIS 

MIRCEA IANCU BUSUIOCEANU 



NICOLAE BOGDAN POPA 

ALIN STEFAN MIHAILESCU POPA 

IONEL FIERASCU 

GABRIELA HENRIETA BARBULESCU 

ADA VALCEA 

RALUCA ANA-MARIA NICOLESCU 

AURELIAN MIHAILESCU 

MIHAI RAUTA 

IONESCU DANA-MIRELA 

DANIEL NICOLAESCU 

ALINA MIHALTAN 

DE MAN BOB CARL V. 

 

O lista detaliata a entitatilor detinute de Raiffeisen Bank  International AG, respectiv de Raiffeisen Zentralbank 

Osterreich AG*, este publicata anual in raportul de activitate al fiecarei societati (a se vedea pe site-ul 

www.rbinternational.at). 

 

*In data de 18 martie 2017, fuziunea prin absorbtie dintre Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG (societate 

absorbita) si Raiffeisen Bank  International AG (societate absorbanta) a fost finalizata. 



ANEXA 

Lista societatilor controlate de Raiffiesen Bank S.A.: 

Nr. 

crt. 
Societate Domeniu de activitate 

Detinere la 31 

decembrie 2016 

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 50% 

5. 
I.C.S. Raiffeisen Leasing S.R.L.(detinere 

indirecta)-Republica Moldova* 
Leasing financiar 50% 

 

* Pe 8 august 2016, a fost semnat contractul de vanzare-cumparare a 49,99% din capitalul social al Raiffeisen Leasing IFN 

S.A. intre Raiffeisen Leasing International GmbH (vanzator) si Raiffeisen Bank S.A. (cumparator), vanzarea fiind efectiva 

incepand cu data de 18 aprilie 2017. 

 

 



























 

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  
 
Din sept. 2010- pana in prezent  Membru in Board, COO/CIO 
       Raiffeisen Bank Aval 
 
Din iulie 2015 – pana in prezent Membru in Board, COO & IT 
       Raiffeisen Bank International AG 
 
        
 

- 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 



 

- 2 - 

 - 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 

 
 

 

 

 


