
 

 

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)   

Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) – Sectorul Instrumente si Investitii 

Financiare 

 

RAPORT CURENT conform Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 privind emitentii de instrumente 

financiare si operatiuni de piata 

 

Raiffeisen Bank a nominalizat-o pe Alina Rus pentru pozitia de CFO si membru in 

conducerea executiva 

Pana in prezent CFO al bancii a fost Mihail Ion, care va prelua, asa cum a fost 

anuntat anterior, o alta divizie a bancii, Piete de Capital, Servicii Bancare de 

Investitii si Planificare Financiara Personala, dupa autorizarea de catre BNR 

Bucuresti, 4 iulie 2022 – Raiffeisen Bank anunta o noua nominalizare in echipa de 

conducere a bancii. Consiliul de Supraveghere al bancii a numit-o pe Alina Rus pentru 

conducerea Diviziei de Control Financiar si Contabilitate (CFO). Nominalizarea va 

deveni efectiva dupa obtinerea autorizarii din partea Bancii Nationale a Romaniei. Alina 

face parte din echipa Raiffeisen Bank de aproape 20 de ani si a acumulat o experienta 

vasta in managementul riscului de credit pentru IMM-uri și corporații, in coordonarea si 

transformarea proceselor de creditare, precum și in domeniul reglementarilor din aria ei 

de expertiza. Din 2015 pana in prezent Alina a condus activitatile de management al 

riscului de credit pentru IMM si Corporatii.  

 

“Ma bucur ca Alina completeaza echipa noastra de conducere executiva si sunt sigur ca 

va putea sa aduca o contributie semnificativa. A demonstrat abilitați deosebite ca leader 

si intelege foarte bine nevoile bancii. Ne asteapta o perioada provocatoare si interesanta 

in care vom contribui cu totii la transformarea si succesul nostru ca organizatie.” a spus 

Zdenek Romanek, presedinte si CEO la Raiffeisen Bank. 

 

In acest moment conducerea executiva Raiffeisen Bank este formata din sapte membri: 

Zdenek Romanek - Presedinte & CEO, Cristian Sporis - Vicepresedinte Corporatii, Vladimir 

Kalinov - Vicepresedinte Retail, Mircea Busuioceanu - Vicepresedinte Risc (CRO), Bogdan 

Popa, Vicepresedinte Operatiuni si IT (COO), Mihail Ion - Vicepresedinte Piete de Capital, 

Servicii Bancare de Investitii si Planificare Financiara Personala si Alina Rus care se 

alatura de astazi ca Vicepresedinte si CFO. Mihai si Alina sunt in curs de autorizare de 

catre BNR.  



 

 

 

Alina Rus s-a alaturat echipei Raiffeisen Bank in 2003 lucrand in divizia IT, iar incepand 

cu 2004 a facut parte din divizia Risc, departamentul de analiza financiara. In 2008 devine 

director al echipei Analiza Financiara si Rating, iar din 2015 preia ca director executiv, 

zona de risc de credit pentru toate segmentele non-retail ale bancii.  

Pentru informatii suplimentare: comunicare.externa@raiffeisen.ro 

* * * * 

Grupul Raiffeisen are 25 de ani de activitate pe piata bancara din România si deserveste peste 2,28 

milioane de clienti, persoane fizice si juridice. Banca are aproape 4.700 de angajati, 300 de agentii in toata 

tara,  1.131 ATM-uri & MFM-uri si o retea de peste 26.400 POS-uri. 

 

Data raportului: 4 Iulie 2022 

Numele emitentului: Raiffeisen Bank S.A. 

Administratia centrala: Cladirea Sky Tower, Calea Floreasca, Nr. 246 C, Bucuresti 

Nr. telefon / Fax: +40 21 306 1000 / +40 21 230 0700 

Cod unic de inregistrare: 361820 

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/44/1991 

Capital social subscris si varsat: 1 200 milioane RON  

Operatorul de piata unde instrumentele sunt tranzactionate: Bursa de Valori Bucuresti 

(RBRO26, RBRO27, RBRO28 si RBRO29) si Bursa de Valori Luxemburg (RBRO26, RBRO27 si 

RBRO28) 
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