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GRI:  102-14

Filosofia noastră este de a oferi servicii la cele mai înalte 
standarde, prin verificarea tuturor angajamentelor 
noastre și ne propunem transparență totală în toate 
colaborarile pe care le avem. De aceea prestatorii de 
servicii pentru îndeplinirea obiectivelor producătorilor 
de reciclare/valorificare a deșeurilor de ambalaje sunt 
supuși unui proces etapizat de auditare și evaluare, 
pentru a ne asigura de o conduită sustenabilă în 
afaceri. Suntem preocupați de oamenii noștri și 
investim în educația profesională acestora; totodată 
ne asigurăm că departamentele noastre colaborează 
și comunică eficient.

Societatea și mediul în care ne desfășurăm activitatea 
sunt foarte importante pentru noi, fapt demonstrat de 
amploarea proiectelor în care am fost implicați. Acest 
raport de sustenabilitate prezintă abordarea noastră în 
cadrul proiectelor cu rol de conștientizare și educare 
a populației privind colectarea selectivă a deșeurilor. 
În perioada de raportare am desfășurat numeroase 
proiecte la nivel național, care au vizat îmbunătățirea 
percepeției populației asupra colectării selective a 
deșeurilor. Am fost prezenți la cele mai mari festivaluri 
de muzică din România, am inovat modul de sortare a 
deșeurilor prin introducerea sistemului de Ecoinsule și 
de asemenea am colaborat cu 518 școli. 

Eforturile noastre au fost recunoscute la nivel 
național de Romanian PR Award 2018. Campania 
„După noi, strângem tot noi”, inițiată și derulată  de 
Coca-Cola HBC prin intermediul platformei „După 
Noi”, în parteneriat cu GreenPoint Management, a 
obținut Golden Award for Excellence la categoria 
„Comunicarea proiectelor de mediu”.

În perioada ce urmează, sunt optimistă că vom reuși 
să ne urmăm valorile autoimpuse și să ne adaptăm 
cerințelor fluctuante ale industriei deșeurilor de 
ambalaje. Ne propunem să rămânem dedicați unui 
lanț de valori transparent și corect și ne vom asigura 
în continuare că toți colaboratorii noștri ne urmează în 
demersurile noastre. De asemenea, consider că vom 
reuși să avem un impact benefic asupra comunităților 
locale și a mediului înconjurător, generând schimbare 
și inovație.

Adela Lazăr  - Director General

Dragi parteneri și prieteni,

Sunt bucuroasă să vă prezint primul raport de 
sustenabilitate al GreenPoint Management S.A., 
o promisiune voluntară adresată celor cu aceleași 
valori ca și noi. Ne propunem să îl publicam anual, de 
fiecare dată urmărind standardele de raportare Global 
Reporting Initiative (GRI). GreenPoint Management 
este o companie tânără, fiind activă pe piața 
românească din luna mai a anului 2017. În această 
perioadă foarte productivă, conduși de transparență, 
etică și din dorința de performanță, am implementat 
multe proiecte ambițioase, cu impact semnificativ în 
societate.

Noi, echipa GreenPoint Management, considerăm 
esențial ca activitatea noastră să se desfășoare într-un 
cadru sustenabil, atât în ceea ce privește modul nostru 
de gestionare a afacerii, cât și locul unde aceasta are 
loc, anume societatea și mediul înconjurător. Pentru 
ca partenerii noștri să ne cunoască mai bine, aceștia 
au fost parte integrată în definirea conținutului primului 
raport de sustenabilitate al GreenPoint Management. 
În urma consultării cu partenerii noștri și a unui 
proces intern de consolidare a valorilor noastre am 
determinat direcțiile de raportare din cadrul raportului 
de sustenabilitate, prezentând strategia noastră de 
integrare a sustenabilității ce vizează conduita pe 
care o avem în afacere și rolul pe care ni l-am asumat 
în societate.
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Acest prim raport de sustenabilitate a fost elaborat 
urmărind îndeaproape Standardele GRI de raportare 
nefinaciară, opțiunea „core”, și acoperă perioada mai 
2017 – decembrie 2018. Ne propunem să publicăm 
acest raport anual, pentru a putea avea o viziune 
clară asupra strategiei noastre de sustenabilitate, 
concomitent cu identificarea aspectelor din activitatea 
noastră care pot fi ajustate la cerințele domeniului de 
activitate.

Pentru a identifica corespunzător ariile în care 
compania noastră are un impact semnificativ, am 
realizat o analiză detaliată asupra perspectivei 
tuturor părților interesate, atât externe, cât și interne, 
concretizată printr-o interacțiune fructuoasă cu 
partenerii și colaboratorii noștri.

Astfel, am conceput un chestionar on-line care 
conține aspecte cu potențial de a fi materiale; acesta 
a fost transmis către 45 de părți interesate (8 din 
interiorul companiei și 37 din exteriorul companiei) 
și am obținut o rată de răspuns de 100%. Părțile 
interesate sunt reprezentate de către clienții noștri, pe 
de o parte, prestatorii de servicii pentru îndeplinirea 
obiectivelor producătorilor de reciclare/valorificare 
a deșeurilor de ambalaje și reciclatorii finali, pe de 
altă parte, precum și de management și angajați. 
Fiecare subiect a fost evaluat pe o scală de la 1 la 
4, în funcție de importanța care i-a fost atribuită de 
respondenți. În urma compilării rezultatelor primite, au 
fost identificate subiectele materiale ce se regăsesc în 
matricea noastră de materialitate.

Mai mult, din dorința de a înțelege cât mai bine 
așteptările clienților și colaboratorilor noștri, am 
susținut o serie de interviuri cu o parte dintre aceștia. 

Aspectele relevante identificate în cadrul acestor 
discuții fac parte din sfera performanței economice, 
implicarea în comunitățile locale, modul intern de 
operare al companiei și elemente care vizează 
mediul înconjurător. Implicarea colaboratorilor noștri, 
împreună cu răspunsurile primite, ne-au confirmat 
importanța unui raport de sustenabilitate, în contextul 
dezvoltării și maturizării companiei noastre.

Partenerul nostru în realizarea acestui raport este 
Ernst & Young SRL, Departamentul de Schimbări 
Climatice și Sustenabilitate. La elaborarea acestui 
raport am utilizat surse de date bazându-ne pe 
sistemele interne de monitorizare a performanței 
noastre de sustenabilitate. Compania, administratorii, 

angajații și alte părți care au lucrat la elaborarea 
raportului nu pot fi trase la răspundere pentru nicio 
pierdere, costuri sau cheltuieli rezultate din utilizarea 
informațiilor furnizate în acest raport.

Pentru că fiecare opinie contează și ne poate ajuta să 
devenim mai buni, vă rugăm să contactați unul dintre 
coordonatorii proiectului de elaborare a raportului 
nostru de sustenabilitate:

Andrei Dinescu - Director Comercial 
Andrei.Dinescu@GreenPoints.ro
și
Vlad Moise - Marketing & Project Manager
Vlad.Moise@GreenPoints.ro)
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Categorie Indicator GRI Întrebare / Indicator

ECONOMIC

201 Performanța economică

203 Investițiile și serviciile de infrastructură sprijinite

204 Proceduri de achiziție

205 Anticorupția

MEDIU

301 Materiale folosite

306 Efluenți și deșeuri                     

307 Respectarea cerințelor de mediu

308 Evaluarea furnizorilor din perspectiva mediului 
înconjurător

SOCIETATE

404 Training și educație

405 Diversitate și egalitate de șanse

406 Non-discriminare

413 Comunități locale

3,5 4

4

4

3,5

3

2,5

2

1,5

3,532,521,5
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Importanță 
pentru 
afacerea 
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GRI    102-1; 102-2; 102-4; 102-5; 102-6; 102-7; 102-10; 102-45

GreenPoint Management S.A. este o organizație care implementează răspunderea extinsă a producătorilor, 
autorizată de Ministerul Mediului prin licența de operare nr. 5 din 10.05.2017, care preia toate obligațiile de 
mediu privind gestionarea ambalajelor introduse pe piața națională pentru producătorii cu care colaborează, 
investind în protecția mediului, reducerea poluării și creșterea gradului de reciclare sau reutilizare în România. 
Compania noastră funcționează și își desfășoară activitatea în România, serviciile prestate acoperind întreg 
teritoriul țării.

Notă: Înainte de octombrie 2018 acționariatul GreenPoint Management era constituit din VHALA 
BEAUTY S.R.L., cu 99% din acțiuni, GREEN KNOWLEDGE S.R.L. având restul de 1% din acțiuni.

GreenPoint Management este o societate pe acțiuni, cu capital integral privat. Acționarul principal este 
VHALA BEAUTY S.R.L., deținând 96% din acțiuni. Restul de acțiuni sunt deținute, în mod egal, de GREEN 
KNOWLEDGE S.R.L., ZAREA S.A., CRH CIMENT ROMANIA S.A., DE SILVA EXCLUSIV S.R.L.

CRH CIMENT ROMANIA SA

DE SILVA EXCLUSIV SRL

ZAREA SA

GREEN KNOWLEDGE SRL

VHALA BEAUTY SRL

1%

96% 1%

1%

1%
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GRI    102-16

Valorile, principiile și strandardele de conduită sunt caracteristicile asumate care ne diferențiază și în același 
timp ne ghidează activitatatea în industria deșeurilor de ambalaje. Valorile noastre sunt definite de satisfacția 
clienților, de integritatea și transparența față de aceștia, de grija pentru mediu, precum și de egalitatea de 
șanse.

Viziunea GreenPoint Management este axată pe nevoia de a înțelege trendurile viitoare care vor modela 
activitatea noastră. În următorii ani, dorim să devenim un exemplu de urmat pentru colaboratorii și competitorii 
noștri, în ceea ce privește conduita în afaceri în România. Abordăm cu eficiență ridicată cerințele clienților 
noștri și ne propunem să evoluăm continuu pentru a putea fi în pas cu scimbările din domeniul gestiunii 
deșeurilor de ambalaje.

Misiunea noastră este de a gestiona deșeurile de ambalaje într-o manieră eficace și responsabilă, prin activități 
ce suțin reciclarea și valorificarea deșeurilor în România. Totodată, contribuim activ la educarea populației în 
ceea ce privește importanța protejării mediului înconjurător. Lucrăm într-un context European și ne propunem 
să facilităm tranziția către o economie circulară, în cadrul industriei deșeurilor de ambalaje.

Cultura organizațională a GreenPoint Management se conturează în jurul a patru principii 
fundamentale:

Activitatea noastră este centrată spre a oferi calitate și valoare clienților noștri. Ne dorim 
să oferim servicii care se ridică la nivelul așteptărilor și încrederii acordate, să efectuăm preluarea 
responsabilității de mediu cu promptitudine și eficiență. Păstrăm confidențialitatea tuturor 
datelor legate de clienții noștri și ne asigurăm că răspundem cu succes nevoilor acestora.

Integritatea și transparența noastră în afaceri este demonstrată de modul în care ne 
desfășurăm activitatea, atât în ceea ce privește partenerii noștri și comunitățile în care ne 
dezvoltăm, cât și relațiile cu anagajații noștri. Este un principiu care ne ghidează să dezvoltăm 
relații de afaceri oneste, transparente și de încredere.

Noi credem în egalitatea de șanse!  În cadrul companiei noastre și în toată activitatea pe 
care o suținem, putem garanta tratamentul egal indiferent de rasă sau origine etnică, religie, 
credință, dizabilități, orientare sexuală și vârstă.

Mediul înconjurător și implicit, calitatea acestuia, sunt importante pentru noi. Gestionăm 
eficient și sustenabil resursele utilizate și încercăm să reducem la minim impactul pe care 
activitatea noastră l-ar putea avea asupra mediului înconjurător și totodată susținem reciclarea 
și valorificarea deșeurilor în România.

Compania noastră se bucură de încrederea acordată de Lloyd 
Register Quality Assurance (LRQA), cel mai important furnizor 
global de servicii independente de evaluare, recunoscut de 
peste 50 de organisme de acreditare. Am implementat sistemul 
de management integrat conform standardelor internaționale 
ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001.
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GRI    102-18; 205-1; 103-1; 103-2; 103-3

Comitetele responsabile pentru luarea deciziilor 
pe subiectele economice, de mediu și sociale 
sunt reprezentate în cadrul companiei de către 
departamente distincte. Raporturile care se stabilesc 
între Consiliul de Administrație și părțile interesate, 
interne sau externe, sunt funcțiile de bază ale 
guvernanței corporative din cadrul GreenPoint 
Management. Toate departamentele din cadrul 
companiei, respectiv cel operațional, comercial, 
financiar și cel pentru proiectele în desfășurare, 
sunt permanent supervizate, cu scopul de a proteja 
interesele fiecăruia dintre ele și pentru a fi în acord 
cu conduita onestă pe care ne-am asumat-o față de 
toate părțile interesate.

GreenPoint Management a implementat proceduri 
de analiză, verificare, evaluare și control al riscurilor, 
care contribuie la realizarea unui management 
eficient. Săptămânal sunt elaborate și transmise 
top managementului rapoarte de activitate aferente 
fiecărui departament. Aceste rapoarte au rolul de 
comunicare și sprijină coordonarea activităților, în 
concordanță cu o serie de parametri cuantificați și 
stabiliți anterior.

Structura noastră de organizare este concepută pentru 
o cât mai bună desfășurare a activităților noastre 
zilnice, incluzând și modul de interacțiune cu părțile 
interesate externe. Suntem conștienți de riscurile la 
care compania noastră poate fi expusă în industria 
gestionării deșeurilor de ambalaje și reciclării acestora. 
Noi, GreenPoint Management, ne delimităm ferm față 
de actele de corupție și susținem eliminarea acestor 
practici neloiale. Toate acțiunile noastre, atât în cadrul 
intern, cât și extern, sunt implementate având un 
grad ridicat de transparență și corectitudine, în acord 
total cu reglementările legale, astfel că în perioada de 
raportare nu au existat incidente legate de coruptie. 
Considerăm că integritatea și transparența reprezintă 
baza relațiilor de afaceri, a căror beneficii se propagă 
asupra clienților și colaboratorilor noștri și implicit 
asupra comunității în care ne dezvoltăm.

În cadrul GreenPoint Management, structura de guvernanță este concepută pe mai multe niveluri în sistemul 
relațiilor dintre grupurile de interese. Rolurile și responsabilitățile din cadrul guvernanței corporative sunt 
distribuite între părțile interesate, respectiv salariați, manageri, acționari, parteneri de afaceri, organe de 
reglementare, public larg și mass-media.
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GRI    102-41; 102-8; 103-1; 103-2; 103-3; 307-1; 404-1; 404-2; 405-1; 405-2; 406-1

În prezent GreenPoint Management are 19 angajați 
permanenți, având contracte de muncă individuale, 
ajustate la cerințele actuale ale pieței muncii. În 
prezent, nu există acorduri colective de negociere. 
În structura de conducere a organizației, 20% din 
membri sunt reprezentați de femei, iar 80% de 
bărbați. În cadrul echipei noastre de angajați, genul 
feminin este reprezentat de 32%, iar cel masculin de 
68%. Datorită naturii industriei în care ne desfășurăm 
activitatea, este dificil să menținem cele două procente 
la egalitate. Cu toate acestea, ne dorim să încurajăm 
și să susținem toate formele de diversitate și egalitate 
de șanse în cadrul companiei noastre. 

Vârsta angajaților noștri reprezintă un indicator de 
diversitate important pentru noi: 22% au vârsta sub 
30 de ani, 61% între 30 și 35 de ani, iar 17% se 
încadrează în categoria de peste 50 de ani.

Angajații noștri sunt tratați just și beneficiază de 
principiul egalității mereu. GreenPoint Management 
adoptă legislaţia naţională şi europeană, asigură 
egalitate la recrutare și angajare, în determinarea 
sarcinilor de muncă, remunerare, promovare și 
formarea profesională.

Noi credem în egalitatea de șanse, indiferent de rasă, 
vârstă, sex, etnie sau religie, respectând întocmai 
prevederile legale privind prevenirea și sancționarea 
tuturor formelor de discriminare. Ne dorim ca fiecare 
persoană care se alătură echipei noastre și fiecare 
client care ne solicită suportul să se simtă binevenit în 
împărtășirea ideilor. În cadrul GreenPoint Management 
nu au existat incidente de discriminare pe motive de 
rasă, culoare, sex, religie, opinie politică, naționalitate 
sau origine socială sau alte forme relevante de 
discriminare, care implică părțile interesate interne 
sau externe, în cadrul operațiunilor, în perioada de 
raportare.

Grija pentru mediu este parte din ADN-ul GreenPoint 
Management și una din preocupările noastre cele 
mai importante. Respectarea cerințelor de mediu, 
împreună cu o implicare constantă cu scopul 
îmbunătățirii calității mediului înconjurător fac parte 

din cultura noastră organizațională. Gestionăm 
eficient și sustenabil impactul pe care activitatea 
noastră l-ar putea avea asupra mediului înconjurător 
și facem eforturi continue pentru a ne crește 
performanța de mediu. GreenPoint Management nu a 

identificat nerespectări privind legile și reglementările 
de mediu în activitatea pe care o prestează, legislația 
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a 
deșeurilor de ambalaje fiind respectată cu strictețe.

Politica noastră de conduită internă reflectă valorile 
pe care le aplicăm în toate interacțiunile noastre de 
afaceri. Considerăm vital ca echipa noastră să își 
desfășoare activitatea într-un mediu profesional, 
echilibrat și guvernat de încredere. În cadrul procesului 
de recrutare, oferim șanse egale tuturor candidaților și 
încurajăm diversitatea.

Pentru a asigura o gestiune eficientă și competitivă a 
companiei noastre, echipa managerială este mereu la 
curent cu cele mai noi informații din domeniul în care 
activăm. Top managementul a beneficiat de training 
legislativ, în cadrul unei sesiuni organizate de OPP 
Remat Mamaia, la care au luat parte și reprezentanți 
ai autorităților naționale.

În cadrul GreenPoint Management, considerăm că 
abilitățile profesionale ale angajaților noștri joacă un 
rol important în oferirea de servicii de calitate înaltă, 
în fiecare zi. Din acest motiv investim în toți angajații 
noștri, fiecare membru al echipei având parte de 
traininguri specializate, oferite de Ascendis, cea mai 
mare companie de training din România și Republica 
Moldova. Fiecare angajat a avut parte, în medie, de 5 
ore de training în decursul perioadei de raportare.

Conducerea organizației Categoria de vârstăCadrul echipei

80% 68%

17%

20% 32%

61%

22%

Femei FemeiBărbați Bărbați < 30 ani >50 ani30-50 ani
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GRI    103-1; 103-2; 103-3; 201-1; 301-1; 306-2

Una din prioritățile noastre este generarea de valoare în mod sustenabil atât pentru clienții noștri, pentru angajații 
și acționarii noștri cât și pentru societatea în care ne desfășurăm activitatea. În perioada de raportare, datorită 
managementului activ, profund implicat în activitatea noastră, am obținut rezultate excepționale, am derulat 
un număr de 16 proiecte de mediu, am oferit training specializat copiilor din școlile cu care am colaborat și am 
făcut investiții semnificative în infrastructura de colectare separată a deșeurilor.

Cifra de afaceri a crescut, în medie, de peste 5 ori în cursul anului 2018, față de rezultatele obținute în cele 8 
luni de funcționare din anul 2017. Mai jos este prezentată evoluția cifrei de afaceri în perioada de raportare:

Pe parcursul anului 2018 am susținut reciclarea sau valorificarea cu recuperare de energie a unui total de 
63.715,64 tone deșeuri de ambalaje, de 6 ori mai mult decât în cele 8 luni de funcționare din anul anterior.

Deșeuri de ambalaje gestionate în vederea îndeplinirii obiectivelor de reciclare/valorificare 
ale producătorilor (tone)

Deși creșterea cifrei de afaceri este impresionantă, în perioada de raportare, cheltuielile de funcționare prezintă 
o creștere mai puțin accentuată, de doar 2,46 ori mai mari în 2018 față de cheltuielile raportate în anul 2017, 
demonstrând capacitatea GreenPoint Management de a eficientiza cheltuielile.

Cifra de afaceri provenită din activități pentru îndeplinirea obiectivelor 
producătorilor de reciclare/valorificare a deșeurilor de ambalaje (Mil. Lei)

Cheltuieli de funcționare (Mil. Lei)
Ian - Dec 2018
Mai - Dec 2017

Ne-am implicat, am muncit și am crescut! 
Asta indică rezultatele noastre.

ALUMINU OȚEL LEMN PET CARTONALTE PLASTICE STICLÂ
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GRI    103-1; 103-2; 103-3;

203-1; 413-1

Colectare selectivă pentru 
locuitorii orașului Otopeni
Împreună cu Primăria Orașului Otopeni și Urban 
S.A., am derulat o campanie de colectare selectivă 
a deșeurilor generate în orașul Otopeni, promovând 
două elemente importante pentru un mediu mai 
curat: dezvoltarea sustenabilă pe termen lung și o 
mai bună gestionare a deșeurilor zilnice.

Echipa GreenPoint Management a lucrat la elaborarea 
strategiei și a materialelor de conștientizare și 
educare a populației din orașul Otopeni pentru 
colectarea deșeurilor pe două fracții: umedă și 
uscată. Peste 3.000 de pubele „galbene”, de 240 de 
litri, destinate fracției uscate, au fost pregătite pentru 
a fi distribuite locuitorilor din orașul Otopeni. Acestea 
sunt oferite gratuit în anumite gospodării din orașul 
Otopeni, având rolul de colectare a fracției uscate, 
ulterior sortată la stația de sortare și apoi reciclată. 
Astfel, ciclul este complet, iar cantitățile sortate 
corespunzător contribuie în mod direct la îndeplinirea 
obiectivelor de reciclare ale României. Succesul 
acestui demers a fost posibil datorită implicării 
partenerilor noștri de la Urban S.A. și a Primăriei 
orașului Otopeni.

8

Ziua Bună! - Ziua Voluntarilor Mici

Având în vedere specificul activității GreenPoint Management, implicarea în proiecte de mediu este una dintre 
prioritățile noastre majore. Investind în servicii de infrastructură prin achiziția și montarea de echipamente 
specifice de colectare selectivă, creștem simțitor impactul pozitiv asupra mediului, educăm comunitățile locale 
în care ne desfășurăm activitatea și punem accent pe conștientizarea și asumarea din partea populației a 
provocărilor stringente pe care le întâmpinăm în colectarea și pre-tratarea deșeurilor. Pentru fiecare proiect 
desfășurat, avem angajamente comerciale transparente, în care fiecare partener contribuie la obținerea 
rezultatelor dorite de la proiectul implementat.

Pe data de 14 aprilie 2018, 30 de autocamioane au 
parcurs peste 4.000 de kilometri pentru a strânge sacii 
cu deșeuri din plastic și PET de la elevii participanți în 
proiectul nostru. Micii voluntari au strâns peste 40 de 
tone de deșeu din plastic și PET, colectate în vederea 
reciclării.

GreenPoint Management a oferit peste 50.000 de 
saci din material 100% reciclat şi s-a asigurat că 
există un lanț complet atât pentru colectarea, dar 
și pentru reciclarea deșeurilor. Astfel, deșeurile 
strânse de copii au fost colectate și apoi predate 
unor reciclatori autorizați, GreenPoint Management 
asigurând gestiunea deşeurilor de plastic până la 
reciclarea efectivă a acestora.
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RVM-uri pe litoralul Mării Negre – Vama Veche și 2 Mai

Din aceeaşi serie de iniţiative destinate colectării 
selective, GreenPoint Management, în parteneriat 
cu Ursus Breweries, Can Pack Recycling, Primăria 
Limanu și Asociația Alucro a implementat în perioada 
1 august – 30 septembrie 2018 un proiect de colectare 
selectivă pe litoralul Mării Negre, în Stațiunile Vama 
Veche și 2 Mai.

De aceasta dată, 3 aparate inovative de colectare a 
dozelor de aluminiu au asigurat succesul campaniei. 
Datorită layout-ului special creat pentru a atrage 
atenția turiștilor din Vama Veche, în ton cu mediul 
înconjurător, turiștii au colectat dozele goale, pe 
care le-au introdus în aparatele noastre. În schimbul 
dozelor introduse în aparate, turiștii au fost răsplătiți 
cu diferite premii în funcție de numărul dozelor aduse.

Cu ajutorul Primăriei Limanu, am identificat cele 
mai potrivite locuri pentru amplasarea aparatelor, în 
special de-a lungul falezei principale, din dorința de 
a fi aproape de publicul nostru țintă, dar și în incinta 
Primăriei, acesta din urmă bucurându-se de un real 
succes printre locuitorii și turiștii din stațiunea 2 Mai și 
comuna Limanu.

Toate dozele colectate în aparate au fost direcționate 
către unități de reciclare, obiectivul final fiind 
obținerea altor produse din materia primă obținută 
prin procesul clasic de reciclare. Dezideratul acestei 
campanii reușite a fost acela de a informa, educa și 
responsabiliza un segment cât mai mare al populației 
cu privire la colectarea și reciclarea dozelor din 
aluminiu.

Rezultatele proiectului:

• 19.000 de doze aluminiu colectate în RVM-uri, 
aproximativ 300 kg de deșeu curat.

Organizat în parteneriat cu Let’s Do It, Romania!, proiectul a 
constat din colectarea deșeurilor din peste 500 de școli, de mai 
mult de 90.000 de copii și 2.000 de profesori. Am fost implicați 
direct, punând la dispoziția școlilor peste 80.000 de saci, peste 
20.000 de perechi de mănuși și acces la rețeaua proprie de 
colectori și reciclatori colaboratori.

Ne-am propus să atragem atenția asupra importanței implicării 
active a populației în procesul de colectare selectivă a deșeurilor 
și de reciclare a acestora. Această colaborare se va materializa 
prin întocmirea unui ghid de bune practici dedicat profesorilor, 
elevilor și părinților acestora, precum și prin punerea lui în 

practică de către comunitățile participante în cadrul proiectului 
„Let’s Get Green!”.

Let’s Get Green!

 Rezultatele proiectului:

• 518 școli participante din toată țara;
• 90.287 elevi implicați în activitățile proiectului;
• peste 635.000 kg de deșeuri colectate selectiv;
• 39.197 părinți au luat parte la activități de educare 

dedicate adulților;
• 2.410 cadre didactice, din toate județele țării, 

au participat la sesiuni de formare în domeniul 
protecției mediului;

• profesorii au susținut, mai departe, cursuri de 

educație ecologică pentru 53.487 elevi din toate 
județele;

• campanie de colectare selectivă acasă – 468.717 
kg de ambalaje și 167.580 kg de DEEE-uri și 
baterii, echivalentul a 122 de tiruri au fost colectate 
cu ajutorul partenerilor GreenPoint Management 
și Ecotic;

• 13.553 puieți plantați pe o suprafață de 16 hectare, 
echivalentul a 23 de stadioane de mărimea Arena 
Națională din București.
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În data de 4 iulie, AmCham România a organizat, pe 
malul lacului Snagov, o petrecere de ziua națională 
a Statelor Unite ale Americii, ocazie cu care s-au 
sărbătorit și 100 de ani de prietenie Româno-
Americană.

În acest cadru festiv, împreună cu partenerii noștri 
Coca-Cola HBC România, am asigurat colectarea 
selectivă a deșeurilor de plastic și PET, generate în 
cadrul evenimentului.

Având în vedere faptul că la eveniment au participat 
peste 800 de persoane, am creat un concept de 6 
structuri metalice, având un design în acord cu tema 
evenimentului, și dotate cu 4 orificii distincte de 
aruncare a deșeurilor de plastic și PET. Cele 6 structuri 
metalice achiziționate de GreenPoint Management au 
asigurat colectarea separată a deșeurilor generate pe 
durata evenimentului.

Metoda propusă reprezintă o noutate în domeniul 
colectării selective, bucurându-se de un real succes 
în rândul invitaților. Sperăm ca infrastructura de 
colectare propusă de noi să devină un standard pe 
viitor, având certitudinea că astfel de campanii de 
conștientizare și educare reprezintă piatra de temelie 
pentru o lume mai curată și responsabilă.

Colectare selectivă pe litoralul Marii Negre – 
Vama Veche și 2 Mai

Zero-Waste la AmCham România 
(Camera de Comerț Americană în România)

PET-ul, aluminiul și sticla sunt doar câteva dintre 
materialele ce pot fi reciclate și readuse în circuitul de 
utilizare. În Vama Veche și 2 Mai au fost amplasate, în 
spații dedicate, 10 containere speciale de colectare 
selectivă de 8 m3.
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Zero-Waste la Ambasada Statelor Unite ale Americii Colectare selectivă la mega-festivalul Untold 
Cluj-Napoca (Coca-Cola HBC România)

La acest eveniment cu vizibilitate națională au 
participat peste 3000 de persoane. Pentru a colecta 
deșeurile generate, a fost conceput un echipament 
special, modern, cu cinci zone de acces, fante care 
se deschid automat, senzori de apropiere, sistem de 
spălare propriu, sistem de închidere și securizare.

Împreună cu partenerii noștri Coca-Cola HBC 
România, am achiziționat acest sistem inovativ 
Ecosinsula,  prin care deșeurile sunt colectate selectiv 
pe 5 fracții: sticlă, plastic/PET, aluminiu, hârtie/carton 
și deșeuri biodegradabile.

Metoda propusă reprezintă o noutate în domeniu și 
a fost primită cu interes de invitați, care au aruncat 
selectiv deșeurile generate în timpul evenimentului.

Avându-i alături de noi ca parteneri pe Coca-Cola 
HBC România, am creat o strategie comună cu 
organizatorii festivalului, pentru preîntâmpinarea 
cerințelor de colectare și reciclare a deșeurilor de 
ambalaje generate în cadrul unui festival de mare 
amploare.

„Ecoinsula”, împreună cu cele 10 puncte de colectare 
selectivă dedicate plasticului și PET-ului, au asigurat 
colectarea selectivă a deșeurilor de ambalaje generate 
pe parcursul festivalului.

 Rezultate proiect în parteneriat cu Coca-Cola HBC România:

• peste 1.000 kg de deșeuri de ambalaje colectate selectiv în 
infrastructurile de colectare puse la dispoziție.
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Colectare selectivă la mega-festivalul 
Untold Cluj-Napoca 
(Ursus Breweries)

Colectare selectivă la mega-festivalul Neversea Constanța

În perioada 2-5 august, în parcul Simion Barnuțiu 
din Cluj-Napoca a avut loc unul din cele mai mari 
festivaluri de muzică din Europa: Untold 2018. Având 
în vedere prezența a zeci de DJ-i și formații, precum și 
a peste 500.000 de participanți, am considerat oportun 
includerea unei laturi ecologice evenimentului.

Împreună cu partenerii noștri Ursus Breweries 
România, Can Pack Recycling România și asociația 
Every Can Counts, am pornit la drum cu entuziasm 
și elanul oferit de proiectele reușite din trecut. După 
o strategie stabilită de comun acord cu organizatorii 

festivalului, am hotărât să ne aliniem la start cu 3 
aparate de tip RVM (Reverse Vending Machine) 
pentru doze din aluminiu, cu un design special, în ton 
cu evenimentul.

Aparatele au oferit surprize și premii în funcție de 
numărul de doze colectate, fiind prevăzute cu 3 
butoane speciale, cu ajutorul cărora participanții la 
festival și-au putut alege premiul.  

Rezultatele proiectului:

• peste 42.000 doze aluminiu colectate în RVM-uri.

În perioada 5-8 iulie 2018, pe plaja Modern din 
Constanța a avut loc festivalul de muzică Neversea, 
desfășurat în totalitate pe plajă.

Colaborând din nou cu partenerii noștri de la 
Coca-Cola HBC România, am ales o infrastructură 
modernă de colectare separată a deșeurilor strânse 
în cadrul festivalului – Ecoinsula, având 6 puncte de 
colectare selectivă dedicate plasticului și PET-ului.

 Rezultatele proiectului:

• peste 1.000 kg de deșeuri de ambalaje colectate 
selectiv în infrastructurile de colectare puse la 
dispoziție.
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World Clean-up Day– 15 septembrie 2018 Let’s Get Green – Finalizare

15 septembrie 2018 a fost zi de curățenie natională 
în România. Let’s Do It, Romania!, organizatorul 
evenimentului World Cleanup Day, a reușit să 
mobilizeze voluntari din toată țara, cu scopul de a 
strânge deşeurile din zonele naturale, identificate 
printr-o aplicație special concepută pentru campanie. 
Peste 340.000 de voluntari au strâns peste 470.000 
de saci cu deșeuri.  

Echipa GreenPoint Management este mândră că a 
luat parte la World Clean-up Day și suntem încântați 
de succesul proiectului la nivel național. Ne bucurăm 
că am putut contribui cu peste 25.000 de saci verzi, 

special creați pentru colectarea deșeurilor din mediul 
natural.

Evenimentul a avut un impact puternic asupra 
comunităților locale. Este important să conștientizăm 
faptul că lipsa educației cu privire la  protejarea 
mediului au condus la sufocarea cu deșeuri a pădurilor 
și a spațiilor verzi din România, prin  debarasarea 
ambalajelor în perimetrul acestora. Proiectul World 
Clean-up Day a a fost un exercițiu pe care cu siguranță 
îl vom repeta pentru a îmbunătăți calitatea mediului 
înconjurător.

În data de 7 noiembrie 2018, echipa GreenPoint 
Management a avut șansa și onoarea să acorde 
premiul special celei mai harnice și sufletiste școli 
din proietul Let’s Get Green!. Școala Gimnazială 
„Ștefan cel Mare” din Bistrița a primit premiul 
special GreenPoint Management pentru mobilizarea 
exemplară pentru colectarea selectivă a deșeurilor. 
Participanții au reușit să strângă peste 15.000 kg de 
deșeuri. Cu ajutorul acestui premiu, școala are acum 
o nouă rețea de WI-FI și laptopuri pentru a facilita 
accesul la informații.

În cadrul concursului, elevii, profesorii și părinții 
implicați au avut rezultate notabile, au plantat zeci de 
copaci și plante, iar profesorii coordonatori au susținut 
training-uri ECO pentru elevi și părinți. De asemenea, 
participanții au realizat campanii de igienizare în 
zonele verzi din apropiere.
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„Green Talk” Conferința „Managementul deșeurilor 
și economia circulară”

GreenPoint Management și-a asumat rolul de 
trendsetter în ceea ce privește bunele practici ale 
dezvoltării sustenabile a mediului de afaceri românesc 
în raport cu schimbările climatice. Ne implicăm în 
promovarea colectării selective în cadrul organizațiilor. 
De aceasta dată, am implementat proiectul „Green 
Talk” în cadrul companiei Ursus Breweries, împreună 
cu partenerii noștri Every Can Counts și Alucro.

Schimbările climatice sunt cea mai mare provocare 
a secolului XXI. Promovarea comportamentului 
responsabil, informarea şi implementarea unui 
program de colectare selectivă pentru toate tipurile 
de deşeuri sunt doar câteva dintre acţiunile pe care 
Ursus Breweries le promovează în rândul angajaților, 
prin programul „Green Talk”. În cadrul întâlnirilor s-a 
discutat despre importanţa reciclării, dar şi despre 
cum va arăta lumea în viitor, în prezenţa invitatului 
special Alexandru Mironov.

GreenPoint Management a fost onorată 
de invitația lansată de către Ministerul 
Mediului pentru a susține o prezentare 
în cadrul conferinței având ca temă 
„Managementul deșeurilor și economia 
circulară”, organizată în data de 6 
decembrie 2018 cu prilejul vizitei în 
România a comisarului european pe 
mediu, afaceri maritime și pescuit, 
Karmenu Vella.

Prezentarea intitulată „Răspunderea 
extinsă a producătorului în contextul 
noilor schimbări legislative din 2019”, 
a urmărit să scoată la lumină noile 
reglementari care vor intra în vigoare de la 
1 ianuarie 2019, GreenPoint Management 
vizând următoarele propuneri:

• Participarea consultativă alături de UAT / ADI și 
operatorii de salubritate în organizarea cât mai 
eficientă a colectării selective și sortării deșeurilor 
de ambalaje în vederea valorificării;

• Campanii de conștientizare țintite, cu caracter 
permanent și urmărirea rezultatelor;

• Finanțarea costurilor de colectare / sortare 
stabilite în mod corect și transparent, atât pentru 
UAT / ADI, cât și pentru colectorii autorizați;

• Punerea în aplicare a noi sisteme de auditare a 
colectorilor și reciclatorilor în vederea urmăririi 
trasabilității deșeurilor de ambalaje;

• Finanțarea costurilor operatorilor privați care 
investesc sustenabil în vederea dezvoltării de noi 
capacități de colectare și valorificare a deșeurilor;

• Implicarea activă în operațiuni care cresc nivelul 
de recuperare al deșeurilor de ambalaje și 
optimizează costurile acționarilor și clienților 
noștri.
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„După noi, strângem tot noi” - 
Golden Award for Excellence la Romanian PR Award 2018

Târgul de Crăciun București 2018 – 
Eco RemORCA GreenPoint

Întreaga echipă GreenPoint Management este 
mândră de premiul Golden Award for Excellence 
obținut la Romanian PR Award 2018. Campania 
„După noi, strângem tot noi” inițiată și derulată de 
Coca-Cola HBC România prin intermediul platformei 
„După Noi” a fost un real succes, o campanie muncită 
și planificată până în cel mai mic detaliu, cu o echipă 
implicată și dedicată. Conștientizarea nevoii de 
colectare selectivă în randul populației rămâne țelul 
nostru pe termen lung și ne bucurăm de fiecare dată 
când eforturile ne sunt răsplatite.

Peste 650.000 de oameni au reacționat la mesajele 
campaniei și soluțiile de colectare selectivă propuse 
și puse în practică.

Soluțiile de colectare selectivă propuse alături de 
partenerii noștri de la Coca-Cola HBC România au 
fost:

• Ecoinsula – o soluție integrată pentru toate tipurile 
de deșeuri reciclabile (sticlă, plastic/PET, hârtie, 
aluminiu, deșeuri biodegrabile);

• Punctele pentru colectarea plasticului/PET-ului 
– cel mai frecvent tip de deșeu reciclabil utilizat 
pentru băuturile servite la festivaluri;

• Fotocolectorul – cabina foto care colectează 
sticla, plastic și hârtie și te răsplătește cu o poză 
pe loc.

Pe durata sărbătorilor de iarnă am primit bucuroși 
invitația Primăriei Municipiului București de a participa 
la târgul de Crăciun din Piața Constituției.

GreenPoint Management a pregătit pentru acest 
eveniment un echipament special, inovativ și 
performant, pentru colectarea selectivă a deșeurilor 
de PET și a dozelor din aluminiu: Eco remORCA 
GreenPoint - un dispozitiv smart de colectare, prin 
care ne-am asigurat că deșeurile reciclabile generate 
pe perioada târgului sunt colectate separat. Acestea 
sunt apoi reciclate, pentru a fi transformate în noi 
produse.

Eco remORCA a reprezentat una dintre atracțiile 
târgului, datorită formei sale neconvenționale și a 
aspectului modern, potrivit pentru acest gen de 
eveniment.

Beneficiarii acestui proiect sunt reprezentați de adulți, 
prin faptul că aceștia au putut înțelege o astfel de 
tehnologie inovativă, precum și de copii, care au 
interacționat cu conceptul de educație ecologică 
implementat de noi într-o manieră inedită, foarte 
plăcută.

GreenPoint Management, prin implicarea activă 
în acțiuni de conștientizare a populației asupra 
importanței și necesității colectării selective și reciclării 
deșeurilor, subliniază impactul pozitiv pe care fiecare 
persoană îl poate avea asupra calității mediului. 
Credem că cea mai bună modalitate de a învăța un 
lucru este de a-l pune în practică.
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GRI    102-9; 102-10; 102-11; 103-1; 103-2; 103-3; 204-1; 306-2; 308-1; 308-2

GreenPoint Management, prin natura activității de 
zi cu zi, aplică consecvent principiul precauției. Din 
determinarea riscurilor nu poate rezulta mereu o 
definire clară a tuturor efectelor posibile declanșate 
de prezența unui risc. Din acest motiv, pentru luarea 
deciziilor cu impact major asupra activității noastre, 
ne consultăm în prealabil cu experți din industrie și 
folosim o evaluare științifică și obiectivă.

Raportarea cantităților de ambalaje de la colaboratori 
este un proces care poate prezenta o serie de 
riscuri. Din dorința de a preîntâmpina aceste riscuri 
și a reduce sau exclude complet prezența lor, am 
contractat servicii de audit extern, efectuat lunar de 
către una din companiile „Big Four”. De asemenea, 
acest tip de auditare ne garantează trasabilitatea 
deșeurilor de ambalaje și veridicitatea informațiilor 
din documentele pe care le primim de la 
prestatorii de servicii pentru îndeplinirea 
obiectivelor producătorilor de reciclare/
valorificare a deșeurilor de ambalaje, pe 
întreg lanțul de gestionare a deșeurilor.

Lanțul nostru de aprovizionare, în ceea ce 
privește achiziția dosarelor de trasabilitate a 
deșeurilor reciclate și valorificate, este determinat 
de o serie de caracteristici specifice, precum 
dinamica industriei și fluctuațiile senzoniere ale 

volumului de deșeuri disponibile și gestionate. 
Rămânând flexibili, reușim să răspundem cerințelor 
pieței și ne adaptăm schimbărilor legislative, precum 
creșterea obiectivelor de valorificare și reciclare. Prin 
activitatea noastră, acoperim o arie geografică mare 
din suprafața României. Valoarea monetară estimată 
a plăților efectuate către prestatorii de servicii pentru 
îndeplinirea obiectivelor producătorilor de reciclare/
valorificare a deșeurilor de ambalaje a fost de 
aproximativ 50 milioane RON, în anul 2018.

Întreținem colaborări fructuoase cu peste 50 de 
prestatori de servicii pentru îndeplinirea obiectivelor 
producătorilor de reciclare/valorificare a deșeurilor de 
ambalaje, din toate segmentele lanțului valoric: socie-
tăți autorizate pentru colectarea deșeurilor, operatori 
de salubritate, operatori de stații de sortare și societăți 
autorizate pentru reciclarea deșeurilor de ambalaje, 
colaboratori cu prezență în 32 de județe ale țării.

Dosarele de trasabilitate reprezintă un set de 
documente care demonstrează drumul parcurs 
de deșeurile de ambalaje, de la generator până la 
reciclatorul final.
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Eficiența lanțului de aprovizionare este reflectată de capacitatea noastră de a evalua posibilele riscuri la care 
colaboratorii noștri pot fi expuși. Pentru a ne conduce afacerea într-un mod sustenabil, am analizat cu atenție 
atât achizițiile efectuate - din punct de vedere procedural, cât și prestatorii de servicii pentru îndeplinirea 
obiectivelor producătorilor de reciclare/valorificare a deșeurilor de ambalaje.

În vederea contractării prestatorilor de servicii pentru îndeplinirea obiectivelor producătorilor de reciclare/
valorificare a deșeurilor de ambalaje, GreenPoint Management are implementată o procedură de evaluare a 
acestora, ce constă din două etape: verificarea documentelor justificative și programarea și realizarea auditului 
tehnic. Dorim să oferim transparență și singurantă în toate serviciile oferite, motiv pentru care am elaborat 
acest proces de auditare a potențialilor colaboratori.

Achizițiile de servicii pentru îndeplinirea obiectivelor 
producătorilor de reciclare/valorificare a deșeurilor 
de ambalaje reprezintă cea mai mare parte 
alocată cheltuielilor asociate colaboratorilor locali. 
Managementul, direct implicat în acest proces, prin 
Directorul de Achiziții, decide cantitățile ce vor fi 
achiziționate de la colaboratorii existenți (care deja au 
contract), pentru fiecare tip de material de ambalare, 
în luna care urmează, precum și cantităţile ce trebuie 
achiziţionate suplimentar (acele cantități care nu sunt 
acoperite din contractele existente). Dosarele de 
trasabilitate, actele care demonstrează îndeplinirea 
obligaţiilor contractuale ale prestatorilor de servicii 
pentru îndeplinirea obiectivelor producătorilor de 
reciclare/valorificare a deșeurilor de ambalaje, sunt 
evaluate și verificate lunar. Aceste evaluări constau 
din verificarea şi corelarea informațiilor înscrise în 
documentele financiar-contabile şi în documentele 
justificative de livrare şi de transfer (aviz, formular de 
încărcare-descărcare, documente de recepţie, etc). În 
cadrul departamentului de operațiuni, se menține o 
listă de verificare a dosarului de trasabilitate. Aceasta 
se completează (în format electronic) pe parcursul 
etapei de verificare a dosarului și se anexează 
acestuia, la finalizarea verificării. Plata serviciilor 
poate fi efectuată doar dacă dosarele de trasabilitate 
îndeplinesc criteriile pentru „bun de plată”.

În ceea ce privește achizițiile de birotică și de 
materiale necesare derulării activității de birou, 
GreenPoint Management achizitionează produse 
sustenabile din punct de vedere al impactului asupra 
mediului. Membrii echipei noastre sunt încurajați să 
reducă utilizarea energiei electrice prin stingerea 
luminilor la părăsirea biroului și închiderea aparaturii 
atunci când aceasta nu este folosită. Achiziționăm 
și utilizăm exclusiv hârtie reciclată și folosim cartușe 
reîncărcabile pentru imprimantă. 

Concomitent, colectăm selectiv deșeurile generate 
și asigurăm mentenanța corectă a autovehiculelor în 
vederea limitării emisiilor cu impact asupra mediului. 
Deșeurile nepericuloase sunt colectate selectiv la 
nivel de birouri, în coșuri de gunoi colorate pe 5 fracții 
distincte (hârtie/carton, aluminiu, plastic/PET, sticlă și 
deșeuri menajere).

Prima etapă constă din verificarea actului constitutiv, certificatului constatator emis de Registrul 
Comerţului, a cantităților estimate de deșeuri colectate lunar, împreună cu informațiile din 
autorizaţia de mediu și lista reciclatorilor finali cu care colaborăm în funcție de tipurile de material 
necesare. Această etapă decide calificarea sau descalificarea potenţialului prestator de servicii 
pentru îndeplinirea obiectivelor producătorilor de reciclare/valorificare a deșeurilor de ambalaje, în 
vederea colaborării cu GreenPoint Management.

Următoarea etapă este reprezentată de auditul tehnic, în cadrul căruia o echipă care reprezintă 
compania noastră se deplasează în teren pentru a verifica fizic, la faţa locului, datele declarate 
de prestatorul de servicii pentru îndeplinirea obiectivelor producătorilor de reciclare/valorificare a 
deșeurilor de ambalaje, în cadrul primei etape de verificare. Tot acum se fac fotografii care se 
ataşează la dosar, doar cu acordul potenţialului colaborator evaluat, și se întocmeşte Raportul 
Tehnic final. Acest raport conţine evaluarea amplasamentului şi fotografii și este aprobat de 
Directorul de Achiziții și de Directorul General.
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GRI    102-12, 102-13

Organizația Patronală și Profesională 
Remat (OPP Remat) 
Cu aproape 30 de ani de la înființare, OPP REMAT 
reunește și reprezintă operatori economici din 
domeniul colectării, valorificării și reciclării 
deșeurilor din România. Ca partener al autorităților 
competente și afiliată la Biroul Internațional al 
Reciclării (BIR) – Bruxelles, OPP Remat contribuie 
la elaborarea legislației specifice. Deoarece membrii 
OPP REMAT gestionează toate tipurile de deșeuri 
și realizează obiective de colectare, valorificare și 
reciclare, apartenența noastră la această organizație 
reprezintă o oportunitate valoroasă de a încheia 
parteneriate solide cu viitori prestatori de servicii 
pentru îndeplinirea obiectivelor producătorilor de 
reciclare/valorificare a deșeurilor de ambalaje.
www.oppremat.ro/prezentare/

GreenPoint Management se implică în numeroase tipuri de proiecte cu rol de conștientizare, 
educare și responsabilizare a populației privind colectarea selectivă a deșeurilor, reflectând 
principiile de mediu și sociale adoptate. În continuare prezentăm organizațiile cu care 
împărtășim valori comune și în cadrul cărora avem calitatea de membri:

Asociația „Coaliția pentru Economie 
Circulară”
Economia circulară reprezintă un concept inovativ și 
dinamic care constă în crearea unui mod sustenabil 
de a folosi resursele mediului înconjurător, cu 
scopul de a reduce sau elimina complet ineficiențe 
și de a consolida managementul deșeurilor la 
nivel național și european. Ne-am alăturat acestei 
asociații pentru a fi mereu implicați și informați în 
ceea ce privește conceptul de economie circulară 
la nivel european. În acest mod, reușim să ne 
ajustăm modul de gestiune a afacerii pentru a avea 
în vedere cele mai bune practici existente în toate 
zonele industriei deșeurilor, cum ar fi reciclarea, 
valorificarea energetică sau reutilizarea.
www.economiecirculara.eu

Comitetul Național ICC România 
(International Chamber of Commerce) 
Așa cum susțin valorile adoptate, ne dorim 
permanent să oferim cele mai bune servicii în 
domeniul în care ne desfășurăm activitatea. De 
asemenea, dorim să fim informați cu privire la 
moduri eficiente de atragere a fondurilor europene 
și a altor surse de finanțare și să fim la curent cu 
schimbările din comunităţile de afaceri din plan 
local și international. Considerăm că apartenența 
la ICC ne ajută să răspundem cerinţelor părţilor 
interesate, precum membri, clienţi, mediul de 
afaceri și autorităţi.
https://ccir.ro/organizatii-internationale/
international-chamber-of-commerce/
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GRI    102-55

Denumire indicator Descriere indicator Pagina Observații

GRI 102-1 Numele organizației 6, 10

GRI 102-2 Activități, mărci, produse și servicii 10

GRI 102-3 Adresa sediului central 44

GRI 102-4 Localizarea operațiunilor 6, 10

GRI 102-5 Acționariat și forma juridică 10

GRI 102-6 Piețele deservite 10

GRI 102-7 Mărimea organizației 10

GRI 102-8 Informații privind angajații și alți muncitori 16

GRI 102-9 Lanțul de aprovizionare 36

GRI 102-10 Modificări semnificative în cadrul organizației și în lanțul de aprovizionare 10, 36

GRI 102-11 Principiul precauției 36

GRI 102-12 Inițiative externe 40

GRI 102-13 Apartenența la asociații/ afilieri 40

GRI 102-14 Declarație din partea factorului de decizie 4

GRI 102-15 Impacturi principale, riscuri și oportunități

GRI 102-16 Valori, principii, standarde și norme de comportament 12

GRI 102-18 Structura de guvernanță 14

GRI 102-40 Lista părților interesate 6

GRI 102-41 Acorduri colective de negociere 16

GRI 102-42 Identificarea și selectarea părților interesate 6

GRI 102-43 Implicarea părților interesate 6

GRI 102-44 Aspecte relevante 6

GRI 102-45 Entități incluse în declarațiile financiare consolidate 10

GRI 102-46 Definirea conținutului raportului și a limitelor aspectelor materiale 6

GRI 102-47 Lista aspectelor materiale 6

GRI 102-48 Actualizări ale informaţiilor din rapoartele anterioare 6

Denumire indicator Descriere indicator Pagina Observații

GRI 102-49 Modificări în practicile de raportare 6

GRI 102-50 Perioada de raportare 6

GRI 102-51 Data celui mai recent raport 6

GRI 102-52 Ciclul de raportare 6

GRI 102-53 Persoana de contact pentru întrebări legate de raport 6

GRI 102-54 Declaraţie privind raportarea conform standardelor GRI 6

GRI 102-55 Tabelul de conţinut GRI 42

GRI 102-56 Verificare externă

GRI 103-1 Explicarea subiectului material și a limitelor acestuia 14, 16, 18, 20, 36 

GRI 103-2 Abordarea managementului și componentele sale 14, 16, 18, 20, 36

GRI 103-3 Evaluarea abordării de management 14, 16, 18, 20, 36

GRI 201-1 Valoarea economică directă generată și distribuită 18

GRI 203-1 Investiții și servicii de infrastructură 20

GRI 204-1 Proporția cheltuielilor alocate furnizorilor locali 36

GRI 205-1 Operațiuni evaluate pentru riscuri legate de corupție 14

GRI 301-1 Materiale folosite în funcție de greutate sau volum 18

GRI 306-2 Tipuri de deșeuri  și metode de eliminare 36

GRI 307-1 Nerespectarea legilor și reglementărilor privind mediul înconjurător 16

GRI 308-1 Noi furnizori selectați utilizând criterii de mediu 36

GRI 308-2 Impacturile negative asupra mediului în cadrul lanțului de aprovizionare și 
acțiunile întreprinse

36

GRI 404-1 Numărul mediu de ore de formare pe an pe angajat 16

GRI 404-2 Programe de îmbunătățire a competențelor angajaților și programe de 
asistență pentru tranziție

16

GRI 405-1 Diversitatea organelor de conducere și a angajaților 16

GRI 405-2 Diversitatea în structurile de conducere și ale angajaților 16

GRI 406-1 Incidentele de discriminare și acțiuni corective întreprinse 16

GRI 413-1 Operațiuni cu implicarea comunității locale, evaluări de impact și 
programe de dezvoltare

20 
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Șos. București-Ploiești nr. 9-13, sector 1, București
Tel: 0371.368.630 / 0737.965.110
E-mail: office@greenpoints.ro


