
                                                                                                       

                                      
  

 

  

 

Raiffeisen Banca  pentru Locuinte isi completeaza echipa de conducere 

 

 

Bucuresti, 18 aprilie 2017 – Raiffeisen Banca pentru Locuinte isi completeaza echipa de 

conducere executiva cu doi noi membri: Ileana Cioana devine vicepresedinte Divizia 

Distributie, iar Ionel Fierascu va fi vicepresedinte Divizia Operatiuni. Membrii directoratului 

sunt acum: Aurelia Cionga, presedinte&CEO (din 2009), Ileana Cioana si Ionel Fierascu, 

vicepresedinti. 

 

Noile nominalizari vor deveni efective dupa obtinerea tuturor avizelor si a autorizarii din 

partea Bancii Nationale a Romaniei. 

 

Scurte prezentari 

 

Ileana Cioana a fost pana acum Director Executiv Produse de creditare pentru Corporatii, 

pozitie pe care o detine din 2006. Ileana lucreaza in Raffeisen Bank din anul 2002 ca director 

in Divizia Corporatii, iar pana in 2002 a activat in ABN Amro Bank Romania. A fost profesor  

asociat la ASE si a format permanent echipe de tineri bancheri, buni profesionisti. In prezent 

isi continua munca de mentor si colaboreaza in calitate de trainer, in programul Raiffeisen 

Banking University; 

 

Ionel Fierascu lucreaza in Raiffeisen Bank din 2001, iar anterior a facut parte din echipa 

Bancii Agricole, din anul 1998. Este licentiat in economie si in drept, cu studii postuniversitare 

de economie, guvernanta corporatista, conformitate si risc. A inceput ca simplu angajat in 

banca si a avansat pana la manager si director juridic si de conformitate. In Raiffeisen Bank a 

infiintat Directia de Securitate Bancara , apoi Directia de Conformitate, pe care a condus-o 

pana in prezent. 

 

 

Raiffeisen Banca pentru Locuinte (RBL), prima banca de economisire-creditare din sistemul 

bancar romanesc, a fost infiintata in iunie 2004 si functioneaza potrivit O.U.G. 99/2006 - Banci 

de economisire si creditare in domeniul Locativ (Titlul II). Potrivit actului constitutiv, actionarii 

RBL sunt Raiffeisen Bank Romania, Bausparkasse Schwäbisch Hall Germania, care detin fiecare 

cate 33,325% din actiuni, si Raiffeisen Bausparkasse Austria care detine 33,35% din participatii. 

Capitalul social initial a fost de 15 milioane Euro, ajungand in prezent la valoarea de 131.074.560 

Lei. 

 

Informatii despre produsele oferite de Raiffeisen Banca pentru Locuinte se pot obtine la numarul 

de telefon +4021/ 2 333 000, la adresa de e-mail info@railoc.ro sau la adresa de web 

www.rbl.ro. 

http://www.rbl.ro/

