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Mesajul 
Directorului General

Dragi parteneri de afaceri și prieteni,

Sunt mândră să vă prezint cel de-al doilea raport de 
sustenabilitate al GreenPoint Management S.A. aferent 
anului 2019, elaborat pe baza standardelor de raportare 
Global Reporting Initiative (GRI).

Având în vedere succesul primului raport de sustenabilitate 
(2017-2018), am considerat că este natural să continuăm 
abordarea profesionistă privind cadrul sustenabil în care 
ne desfășurăm activitatea. Ne adresăm tuturor partenerilor 

noștri, care împărtășesc viziunea noastră de business 
și valorile la care am aderat în activitatea pe care o 
desfășurăm din anul 2017.

GreenPoint Management este o companie care a crescut 
organic, promovând performanța, transparența, etica și 
dinamismul, principii care ghidează întreaga activitate a 
companiei.

Sustenabilitatea este singura strategie de succes pentru 
afacerile viitorului. Contribuția GreenPoint Management 
la crearea unui viitor promițător este rezultatul integrării 
complete a sustenabilității în ADN-ul și strategiile sale. 
Echipa noastră a conștientizat foarte bine nevoia unui 
cadru sustenabil în care să ne dezvoltăm pe termen lung, 
să creștem împreună, să protejăm societatea și mediul 
înconjurător.

Partenerii noștri joacă un rol extrem de important în 
determinarea și consolidarea strategiei de sustenabilitate. 
În urma consultării cu aceștia și a unui proces intern de 
evaluare și reconfirmare a valorilor noastre am determinat 
direcțiile de raportare din cadrul raportului de sustenabilitate.

În conformitate cu strategia noastră și politicile asumate, 
ne angajăm să dezvoltăm și să implementăm noi soluții 
de management al deșeurilor de ambalaje, care să 
ajute organizațiile în atingerea obiectivelor de reciclare/
valorificare proprii, contribuind astfel și la îndeplinirea 
obligațiilor pe care România le are în acest sens.

Suntem implicați activ în crearea și implementarea 
proiectelor de mediu. Societatea și mediul înconjurător 
în care ne desfășurăm activitatea sunt foarte importante 
pentru noi. 

Ca de fiecare dată, proiectele pe care le desfășurăm 
reprezintă parte a filozofiei noastre de business și una din 
prioritățile majore pe termen lung. Reușim cu succes să 

atragem publicul de partea noastră în demersurile noastre, 
să fim parte a schimbărilor de mentalitate și observăm o 
proactivitate crescută a populației când vine vorba de 
colectarea separată a deșeurilor. 
Suntem ferm convinși că viitorul sună bine, iar schimbările 
nu vor întârzia să apară.

Anul 2019 a fost unul remarcabil pentru noi din punct de 
vedere al proiectelor implementate. După marile festivaluri 
și evenimente din vara lui 2019 în care am demonstrat că 
mediul înconjurător și colectarea separată a deșeurilor 
rămân o prioritate pentru noi, toamna a venit încărcată cu 
proiecte noi, frumoase, inovatoare, implementate alături de 
partenerii noștri. 

Ne-am asumat rolul de a educa din punct de 
vedere ecologic și de a informa corespunzător participanții 

la evenimente despre importanța colectării separate 
a deșeurilor și diminuarea impactului negativ asupra 
mediului, precum și despre rolul pe care fiecare dintre noi îl 
are în atingerea acestui deziderat.

În perioada următoare, ne propunem să rămânem dedicați 
păstrării unui lanț valoric transparent, asigurându-i pe 
colaboratorii noștri de toată implicarea și dedicarea noastră. 
Consider că vom avea un impact puternic și benefic asupra 
comunităților locale și a mediului înconjurător, păstrând 
același tonus și implicare ca și până acum. În 2020 ne vom 
poziționa în continuare ca trendsetteri în domeniu, printr-un 
model nou de business, performant și inovativ.

Adela Lazăr - director general

Ca parte integrantă din domeniul reciclării deșeurilor în Romania, ne propunem să 
facilităm tranziția către o economie circulară, în cadrul căreia deșeurile generate 
într-o industrie devin o materie primă secundară pentru o altă industrie.

0504 Raport de sustenabilitate 2019Raport de sustenabilitate 2019 GRI 102-14

Despre 
Raportul 
Nostru

Despre noi Viziune,
Misiune
Și valori

Structura 
De guvernanță

AfilieriEchipa
Greenpoint
Management

Performanța 
noastră

Responsabilitatea 
noastră

Lanțul 
Valoric

GRI
Content
Index

Mesajul 
Directorului 
General



Despre 
raportul nostru
Acesta este cel de-al doilea Raport de sustenabilitate 
al companiei și a fost elaborat utilizând recomandările 
standardelor GRI 2016, cele mai utilizate de companiile 
care raportează date non-financiare. Perioada acoperită 
de prezentul raport este ianuarie 2019 – decembrie 2019.

Pentru a stabili structura și conținutul raportului nostru, 
am reevaluat intern temele materiale identificate în anul 
precedent, respectiv ariile unde compania noastră are un 

impact semnificativ, după care am inițiat consultarea cu 
stakeholderii noștri prin intermediul unui chestionar online 
pentru a afla care este percepția lor în raport cu acestea. 
Ca noutate, pe lista temelor materiale am introdus subiectul 
Schimbări climatice, deoarece considerăm că orice 
activitate economică are un impact direct în acest sens, 
care trebuie în primul rând recunoscut și pentru reducerea 
căruia este necesară inițierea unor măsuri.

Categoriile de stakeholderi implicate în procesul de 
consultare: angajați, management, clienți, partenerii și 
colaboratorii care ne ajută să atingem obiectivele de 
reciclare / valorificare ale deșeurilor de ambalaje, ONG-
uri sau parteneri cu care implementăm proiecte. Am primit 
în total 36 de răspunsuri, din totalul de 47 de chestionare 
transmise, distribuite astfel:

Performanța economică
Investițiile și serviciile de infrastructură sprijinite
Proceduri de achiziție
Anticorupția
Materiale folosite
Efluenți și deșeuri
Respectarea cerințelor de mediu
Evaluarea furnizorilor din perspectiva mediului înconjurător
Schimbări climatice
Training și educație
Diversitate și egalitate de șanse
Non-discriminare
Comunități locale

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Pentru GreenPoint Management toate temele sunt deosebit 
de importante și au fost abordate în capitolele raportului, 
din dorința de a fi cât mai transparenți și de a comunica 
tuturor celor interesați că suntem o companie care pune 
sustenabilitatea pe un loc fruntaș al listei de preocupări și 
că tot ceea ce întreprindem este evaluat și din acest punct 
de vedere.

Le mulțumim toturor colegilor implicați în procesul de 
colectarea a informațiilor necesare și companiei denkstatt 
Romania care ne-a susținut în elaborarea acestui raport.

Dacă doriți să aflați mai multe informații legate de acest 
raport, colegii noștri vă stau la dispoziție, la adresele de 
email de mai jos.

Andrei Dinescu - Director Comercial:
Andrei.Dinescu@GreenPoints.ro
și
Vlad Moise - Marketing & Project Manager:
Vlad.Moise@GreenPoints.ro

Consultarea cu stakeholderii este pentru noi o activitate 
continuă, colegii noștri din diferite departamente fiind 
cei care obțin feedback despre modul în care activitatea 
GreenPoint Management este percepută de aceștia dar 
și despre ce își doresc stakeholderii să vadă la noi pe 
termen scurt și mediu. Tot ceea ce primim ca feedback 
este analizat in cadrul companiei și în măsura în care este 
posibil, aceste recomandări sunt încorporate în programele 
pe care le dezvoltăm și în activitatea noastră.

Teme materiale

Matricea Materialității

Influența 
asupra 
stakeholderilor

Relevanța impactului companiei
GreenPoint Management

Angajați și 
management

Clienți Parteneri - 
colaboratori

ONG Local / 
Parteneri proiecte

12

18

3 3
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Despre Noi 

La GreenPoint Management ne aducem aportul la 
drumul către o economie circulară prin natura activității 
noastre principale contribuind la maximizarea valorii 
materialelor care circulă în cadrul economiei, prin 
gestionarea fluxurilor de deșeuri din ambalaje.

GreenPoint Management S.A. este o organizație care 
implementează răspunderea extinsă a producătorilor, 
autorizată de Ministerul Mediului prin licența de operare 
nr. 2 din 02.05.2019.  Compania noastră preia obligațiile 
de mediu privind gestionarea ambalajelor introduse pe 
piața natională, în sensul atingerii țintelor de reciclare 
/ valorificare pentru producătorii din portofolilul nostru. 

Din punct de vedere juridic, GreenPoint Management 
S.A. este o societate pe acțiuni, cu capital integral 
privat. 

Acționarul principal este VHALA BEAUTY cu 96% din 
acțiuni. Restul de acțiuni sunt deținute, în mod egal de 
alte patru firme, GREEN KNOWLEDGE SRL, ZAREA 
S.A., CRH CIMENT ROMANIA S.A., DE SILVA EXCLUSIV 
S.R.L. care dețin 1% din actiuni fiecare.

• Predictibilitate financiară și transparență în relația 
contractuală
• Finanțarea corectă a sistemului de colectare și 
valorificare
• Programe anuale de CSR pe care compania noastră 
le implementează în parteneriat cu producătorii din 
portofoliu, cu autoritățile locale și centrale și ONG-uri 
importante din domeniul protecției mediului
• Auditarea colectorilor parteneri pentru achiziția 
trasabilității deșeurilor de ambalaje provenite din fluxul 
comercial-industrial
• Platformă IT integrată
• Consultanță de specialitate

De asemenea, avem implementat un sistem de 
management integrat conform standardelor internaționale 
ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001, certificat de Lloyd 
Register Quality Assurance (LRQA), cel mai important 
furnizor global de servicii independente de evaluare și 
certificare

Pentru aceasta, colaborăm exclusiv cu agenți economici 
autorizați din punct de vedere al protecției mediului și care 
dovedesc că operează capacități de reciclare/colectare în 
conformitate cu normele UE.

Cu foarte mulți dintre parteneri colaborăm încă de la 
înființarea GreenPoint Management în anul 2017. Am 
crescut organic împreună, fiind conectați prin relațiile 
comerciale fructuoase, am găsit întotdeauna, împreună, 
soluții la provocările ivite, stabilind o punte de comunicare 
eficientă pe termen lung. Compania noastră funcționează 
și își desfășoară activitatea în România, serviciile prestate 
acoperind întreg teritoriul țării. 
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Beneficiile colaborării cu 
GreenPoint Management

VHALA BEAUTY 96%

GREEN KNOWLEDGE SRL 1%

ZAREA S.A. 1%

CRH CIMENT ROMANIA S.A. 1%

DE SILVA EXCLUSIV S.R.L. 1%
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Viziune, 
Misiune și 
Valori 

Valorile, principiile și standardele noastre de conduită 
sunt esentiale în gestionarea activității noastre și 
atingerea obiectivul nostru pe termen lung de a 
dezvolta o afacere durabilă în industria deșeurilor de 
ambalaje.

Viziunea noastră - GreenPoint Management își propune 
să fie un reper național de expertiză și responsabilitate în 
industria deșeurilor de ambalaje pentru toti partenerii săi.

Misiune noastră - Existăm în business pentru a schimba 
paradigma în domeniul gestionării deșeurilor de ambalaje 
prin transparență, „know-how” și înțelegerea proceselor. 
Cultura organizațională în cadrul GreenPoint Management 
este solidă, aliniată la un scop și la un mod de lucru unitar, 
cu un înalt nivel de coeziune internă și adeziune la valorile 
care o definesc. Sunt foarte importante pentru noi sinergia 
și eficiența cu care se fac lucrurile în companie.

Valorile care ne definesc se transpun în piloni fundamentali 
de dezvoltare a companiei:

Credem în puterea noastră de a schimba 
filozofia de business în domeniul gestionării 
deșeurilor de ambalaje prin transparență 
și integritate față de partenerii noștri și prin 
asumarea responsabilității activităților noastre 
pe intregul lanț valoric.

Contribuția GreenPoint Management la îndeplinirea 
obiectivelor ONU de dezvoltare durabilă

Organizația Națiunilor Unite adoptat Agenda 2030 pentru 
dezvoltare durabilă cu un set de Obiective de Dezvoltare 
Durabilă (ODD), în contextul creșterii rapide a populației 
globale și al problemelor de mediu, economice și sociale 
cu care societățile se confruntă. Pentru a rezolva astfel de 
probleme, companiile au un rol din ce în ce mai important 
de jucat în atingerea acestor obiective. De asemenea, 
industria deșeurilor se confruntă cu o responsabilitate din 
ce în ce mai importantă de a oferi valoare societății prin 
asigurarea unei planete curate și durabile. 

Ca jucător important în lanțul valoric al deșeurilor din 
Romania, cu contribuție activă la trecerea către economia 
circulară, inclusiv prin politicile sale și activitătile de educare 
și promovarea unei infrastructuri inovatoare, GreenPoint 
Management își aduce contribuția sa la 8 dintre cele 17 
obiective ONU de dezvoltare durabilă: 

Avem pasiune pentru lucrul bine făcut și ne 
plac provocările, indiferent de complexitatea 
acestora.

Ne motivează obiectivele de reciclare a 
deșeurilor de ambalaje asumate de România 
la nivel european, având determinarea și 
capacitatea să asigurăm atingerea lor.

Puterea de a scoate resursa din deșeu este ceea 
ce definește eforul nostru zilnic. În industria în 
care activăm, deșeul nu este un capăt de drum, 
ci inceputul următorului ciclu de viață.

Credem negreșit în egalitatea de sanse! În toată 
activitatea noastră rolul central îl au angajații, și 
nu acceptăm nicio forma de discriminare.

Protejarea mediului înconjurător și a 
biodiversității reprezintă dezideratele noastre 
pe termen lung. Suntem mereu implicati în 
dezvoltarea conceptului de economie circulară 
la nivel nivel european, la care contribuim 
prin natura activității noastre principale și prin 
initiativele noastre de promovare a soluțiilor 
inovatoare. Mereu informati, reușim astfel sa 
ne ajustăm modelul de business pentru a avea 
în vedere cele mai bune practici existente în 
multiple zone ale industriei deșeurilor, cum 
ar fi reciclarea, valorificarea energetică sau 
reutilizarea.
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Structura de 
guvernanță

Pentru a ne respecta angajamentele de business, am 
format structuri formale de guvernanță pentru a susține 
și consolida politicile corporative, pe termen lung. Liniile 
clare de responsabilitate din cadrul structurii noastre, ne 
permit să îndeplinim angajamentele asumate, inspirându-
ne totodată din expertiza angajaților și a partenerilor noștri 
externi. Partenerii noștri aduc obiectivele noastre de 
sustenabilitate la viață, întrucât ei sunt cei care determină 
îmbunătățire și creșterea nivelului de colectare și reciclare 
al ambalajelor. 

Prin structura de guvernanță implementată la GreenPoint 
Management, sunt evidențiate practicile și setul de norme 
în baza cărora managementul își exercită prerogativele de 
decizie, organizare, coordonare și control, de monitorizare 
a indicatorilor de performanță cu scopul de a-și atinge 
obiectivele propuse prin implementarea strategiei de 
business. 

Elementele cheie includ:
• Managementul responsabil și transparent
• Etica, integritatea și politicile anticorupție
• Delimitarea noastră de orice acte de fraudă, acte de 
corupție, luare și dare de mită sau practici neloiale
• Conformarea cu legile și reglementările în vigoare

Integritatea, transparența și fidelitatea informațiilor   
reprezintă 3 piloni de bază, în jurul cărora este construită 
fundația companiei noastre. De asemenea, conduita morală 
și etica sunt elemente profesionale care caracterizează 
foarte bine modelul de business al GreenPoint Management.  
Acestea reprezintă baza relațiilor de afaceri pe care le 
stabilim și ne ajută să avem o abordare corectă față de 
clienții noștri, partenerii de afaceri, acționari, autorități 
locale și de reglementare și alți stakeholderi. 

Ne dorim să ajutăm la dezvoltarea unei culturi de business 
bazată pe principii de etică, transparență și integritate. 
Corupția trebuie combătută nu numai prin norme și 
structuri legale, dar trebuie să fie clar inacceptabilă tuturor. 
Abordarea noastră este toleranță zero față de coruptie, 
mită și practici neloiale și ne delimităm ferm de orice atfel 
de acte.  Angajații noștri sunt instruiti în acest sens și cu toții 
respectăm poziția companiei și cunoaștem consecințele 
nerespectării, în conformitate cu reglementările legale și 
politica companiei, astfel că în perioada de raportare nu au 
existat incidente legate de coruptie.

Comitetele pentru luarea deciziilor care supraveghează 
activitatea GreenPoint Management, pentru a asigura 
o conduită responsabilă, sustenabilă și reputabilă, 
sunt constituite și din reprezentanți ai departamentelor 
companiei. Rapoartele de activitate pregătite de fiecare 
departament în parte, urmăresc o serie de parametri 
cuantificați și stabiliți anterior și reprezintă niște instrumente 
eficiente de monitorizare a progresului, de analiză, 
verificare, evaluare și control al riscurilor potențiale pentru 
companie și sunt cele care asigură intervenția timpurie 
pentru mitigarea acestor riscuri.

Departamentele din cadrul companiei, sunt permanent 
supervizate, pentru a asigura un management responsabil 
și transparent, care să stea la baza strategiei, proceselor 
și operațiunilor GreenPoint Management. 

Cele mai importante beneficii ale guvernanței corporative 
pentru GreenPoint includ diminuarea riscurilor pe care 
le pot genera diferite situații neprevăzute, dezvoltarea 
performanțelor, deschiderea către alte piețe, creșterea 
transparentizării și a responsabilității sociale. Interacțiunea 
cu stakeholderii noștri externi este de importanță extremă 
pentru noi, având în vedere riscurile la care compania 
noastră poate fi expusă în industria gestionării deșeurilor 
de ambalaje.
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Echipa GreenPoint 
Management

La GreenPoint Management, având în vedere ca 
domeniul în care activăm este unul dinamic din 
punct de vedere legislativ, economic și de abordare a 
problemelor de mediu, suntem conștienți că schimbarea 
este endemică, ceea ce face ca flexibilitatea să fie o 
condiţie necesară pentru echipa noastră.

Oamenii reprezintă cel mai important pilon pentru 
compania noastră. 

Încercăm întotdeauna să încurajăm fiecare membru 
din echipă prin motivație instrinsecă, dar și extrinsecă. 
Focalizarea concepţiei manageriale pe resursa umană 
este esențială pentru viabilitatea realizării performanţelor și 
pentru întâmpinarea cu succes a provocărilor.

 Membrii echipei GreenPoint Management

• sunt sursa nostră de dezvoltare pe termen lung;
• reprezintă una din cele mai importante investiţii ale 
organizaţiei;
• sunt unici în ceea ce priveşte potenţialul lor de creştere 
şi dezvoltare precum şi capacitatea lor de a-şi cunoaşte şi 
învinge propriile limite, pentru a face faţă noilor provocări 
sau exigenţelor actuale şi de perspectivă;
• sunt singurele resurse inepuizabile de creativitate, de 
soluţii şi idei noi, originale şi valoroase;
• constituie bunul cel mai de preţ al organizaţiei;
• trebuie înţeleși, motivați şi antrenați în vederea implicării 
cât mai profunde în realizarea obiectivelor organizaţionale.

Abilitățile profesionale ale angajaților noștri reprezintă un 
deziderat asumat de către compania noastră. Investim 
în fiecare mebru al echipei, prin traininguri și sesiuni de 
specializare, oferite de Ascendis, organizație cu o vastă 
experiență la nivel național. Fiecare angajat a beneficiat 
în medie de 10 ore de instruire în decursul perioadei de 
raportare.  

Diversitate și egalitate de șanse 

Asigurăm un mediu de lucru care să favorizeze diversitatea 
și incluziunea socială, garantând că drepturile omului sunt 
pe deplin recunoscute și respectate. 

Echipa noastră este compusă din 29% femei și 71% 
bărbați, balanța înclinând mai mult către genul masculin 
datorită industriei în care activăm.
 

Ne dorim ca fiecare angajat să se simtă în largul lui 
în echipa GreenPoint Management pentru a-și atinge 
potențialul maxim atât în ceea ce privește profesia cât 
și viața personală. De aceea oferim și poziții part-time, 
aproximativ 39% dintre angajații beneficiind de un astfel de 
contract de muncă.

Oferim acces în mod 
egal și transparent 
tuturor celor interesați 
de pozițiile disponibile 
în cadul companiei, 
precum și celor 
care vor să urce în 
ierarhia companiei, 
indiferent de gen sau 
vârstă asigurând în 
același timp o politică 
salarială corectă.

La GreenPoint Management nu acceptăm sub nicio formă 
comportamentele discriminatorii legate de gen, religie, 
opinie politică sau de altă natură, origine națională sau 
socială, sau alt statut, cum ar fi dizabilitate, vârstă, stare 
civilă și familială, situația economică și socială. În anul 
2019 nu a fost raportat niciun incident de discriminare.

Angajați 2019

Angajați 
full-time

Angajați 
part-time

19

12

Distribuția angajaților 
în 2019

Execuție 
(Echipa)

Management

55%
45%

Distribuția angajaților 
în 2019

sub 30 ani 30-50 ani peste 50 ani

7%

80%

13%

Numărul total al 
angajaților

2018 2019

19

31

Distribuția  în funcție 
de gen

Femei
(29%)

Bărbați
(71%)

9

22

2
1
1
7
25
7
18
80
2
1
1
7

2019

sub 30 ani
Femei
Bărbați
% sub 30 ani
30 - 50 ani
Femei
Bărbați
% 30 - 50 ani
peste 50 ani
Femei
Bărbați
% peste 50 ani

Numărul total angajați în 
funcție de gen și varstă

55

47

53
45

7

93

31
17
8

9

14
1 - Dir. 
General

13

%2019

NUMĂR TOTAL angajați
Angajați în funcții de Execuție (Echipa)
din care femei
% femei din funcții Execuție
din care bărbați 
% bărbați din funcții Execuție
Angajați în funcții de Management 
din care femei

% femei din funcții Management
din care bărbați 
% bărbați din funcții Management
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Teambuilding Delta Dunării

Am organizat un teambuilding în Delta Dunării, alături 
de consultanții de la Ascendis, ce a avut rolul de a 
suda legăturile între membrii echipei. S-au îmbunătățit 
simțitor comunicarea, empatia și spiritul de echipă, 
prin jocuri logice și activități de perspicacitate. 

Progres

Urmărim îndeaproape să creștem posibilitățile de avansare 
în cadrul companiei, prin măsuri precum:

• asigurarea compatibilităţii între cerinţele posturilor şi 
competenţa personalului
• formarea şi dezvoltarea resurselor umane
• managementul carierei personalului
• evaluarea performanţelor profesionale
• motivarea personalului 
• conceperea modalităţilor de realizare a unui sistem al 
organizaţiei care să asigure satisfacţii şi posibilitatea de 
armonizare a obiectivelor personale cu cele organizaţionale
Departamentele din compania noastră sunt gandite și 
structurate astfel încât fiecare membru al echipei să-și 
cunoască exact atribuțiile. Sunt încurajate creativitatea, 
managementul ideilor și implicarea decizională pentru 
fiecare angajat, comunicarea interdepartamentală, dar și cu 
managementul superior fiind un atu al companiei noastre.

Sănătatea și siguranța

Sănătatea și siguranța angajaților noștri este o responsabilitate pe care o luăm foarte în serios, făcând tot ce ne stă în 
putere pentru a-i proteja de diferite afecțiuni și de accidente legate de muncă. Prioritatea noastră este prevenția, așadar 
ne ajutăm angajații să prevină probleme de sănătate acute sau cronice și accidentele, prin sesiuni periodice de instruire 
SSM și PSI unde sunt prezentate procedurile pe care trebuie să le respectăm cu toții în activitățile noastre zilnice, precum 
și cele mai bune practici în domeniu.

Odată cu implementarea standardului ISO 45001 care face parte din sistemului nostru integrat de management, ne-am 
perfecționat obiectivele, creându-ne drumul pentru următorii câțiva ani, iar succesul eforturilor noastre s-a materializat prin 
zero accidente de muncă în 2019 și lipsa abaterilor de la procedurile existente.

Ca urmare a extinderii activității, în 2019 numărul angajaților 
a crescut cu 63% față de anul precedent ceea ce a presupus 
o activitate mai intensă pentru integrarea în echipă a noilor 
colegi, însă suntem convinși că am reușit acest lucru prin 
socializarea zilnică de la birou dar și în afara lui.

1716 Raport de sustenabilitate 2019

Despre 
Raportul 
Nostru

Despre noi Viziune,
Misiune
Și valori

Structura 
De guvernanță

AfilieriEchipa
Greenpoint
Management

Performanța 
noastră

Responsabilitatea 
noastră

Lanțul 
Valoric

GRI
Content
Index

Mesajul 
Directorului 
General

Raport de sustenabilitate 2019 GRI 403-2



Performanța noastră
La GreenPoint Management suntem în mod continuu preocupați de tot ceea ce înseamnă sustenabilitate și dezvoltare 
sustenabilă. Conform misiunii noastre, ne conducem businessul în vederea schimbării paradigmei în domeniul gestionării 
deșeurilor de ambalaje prin transparență și cunoaștere.

Înțelegem pe deplin impactul pe care îl avem asupra mediului și ne dorim să aducem un plus valoare pentru toți stakeholderii 
noștri. Din acest motiv, prin măsurarea și raportarea performanțelor noastre, reușim să îmbunătățim modul în care ne 
conducem businessul, generând astfel un impact pozitiv în sectorul în care ne desfășurăm activitatea. Anul  2019 a fost 
unul remarcabil din punct de vedere al proiectelor si campaniilor implementate, pe care vi le prezentăm pe larg în capitolul 
Responsabilitatea noastră.

Suntem motivați să fim mai performanți în activitatea noastre și suntem pasionați de ceea ce facem, indiferent de provocările 
întâmpinate. Astfel, GreenPoint Management a sprijinit în reciclarea sau valorificarea cu recuperare de energie a unui total 
de 253.143 tone de deșeuri de ambalaje de-a lungul anului 2019. Față de anul 2018, cantitatea de deșeuri de ambalaje 
gestionate a crescut de aproximativ 4 ori.

Am făcut un pas în față în evaluarea impactului pe care 
îl avem asupra mediului, prin cuantificarea amprentei 
de carbon pe care o generăm. Astfel, pentru anul 2019, 
din măsurarea consumurilor de energie ne-am calculat 
amprenta de carbon Scopul 1, care reprezintă emisiile 
directe provenite din consumul de benzină al autoturismelor 
din flota proprie și din consumul de gaze naturale și Scopul 
2, care reprezintă emisiile indirecte aferente consumului de 
energie electrică și termică achiziționate pentru consumul 
companiei.

Acestea sunt calculate pe baza consumurilor totale 
înregistrate în anul 2019, utilizând factorii de conversie 
CO2 regăsiți în baza de date Ecoinvent.

Scopul 1 - Emisii directe de Gaze cu 
Efect de Seră
• Emisiile aferente consumului de 
combustibil al flotei proprii
• Emisiile aferente consumului de gaz 
natural utilizat

Scopul 2 - Emisii indirecte de Gaze cu 
Efect de Seră
• Emisiile aferente energiei electrice 
procurată pentru consumul propriu
• Emisiile aferente consumului de energie 
termică

Scopul 3 - Alte emisii indirecte de Gaze 
cu Efect de Seră
• Aprovizionare cu materie primă
• Logistică
• Gestionarea Deșeurilor
• Deplasările în interes de serviciu care 
nu sunt făcute cu autoturismele din flota 
proprie

*Activitățile acoperite de Scop 3 sunt asigurate de servicii externe și nu 
au fost luate în considerare în calculul amprentei de carbon.

72000,5

La GreenPoint Management încercăm pe cat posibil 
să reducem amprenta de carbon a companiei. Deși ne 
desfășurăm activitatea într-un spațiu închiriat, și asta 
ne împiedică să facem investiții pentru eficientizarea 
consumurilor, 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.

Pentru noi, grija față de mediu și interesul față de 
sustenabilitate nu se manifestă doar în relația cu 
stakeholderii noștri ci și intern. În ceea ce privește achizițiile 
de birotică și de materiale necesare derulării activității de 
birou, GreenPoint Management achiziționează produse 
sustenabile din punct de vedere al impactului asupra 
mediului. 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. GreenPoint 
Management deține un număr de 9 autoturisme pe benzină, 
necesare desfășurării activității noastre. Fie că trebuie 
să ne vizităm clienții, furnizorii de deșeuri de ambalaje 
(colectori, stații de sortare, reciclatori) sau alți parteneri, 
echipa noastră din departamentele comercial și operațional 
utilizează în mod frecvent autoturismele din flota proprie.
 
În vederea susținerii businessului nostru am fost nevoiți să 
parcurgem în anul 2019 peste 250.000 km înregistrând un 
consum mediu de combustibil de 0,08 L/km.

46,749 
tone CO2
eq.

6.525,798 
tone CO2
eq.

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

ALUMINIU OȚEL LEMN ALTE 
PLASTICE

STICLĂ PET CARTON

226168
1830793,9

5657,96766,5

2562
694

2134
815

4203
6172

8109

11835
13565

21408

29596

34411,4

60228,4

44482,3

Mai - Dec. 2017

Ian. - Dec. 2018

Ian. - Dec. 2019



Cheltuielile de funcționare reprezintă un element esențial 
în desfășurarea activității și dezvoltarea oricărei organizații. 
GreenPoint Management a înregistrat în anul 2019 
cheltuieli de funcționare în valoare de 7,85 milioane lei, 
acestea înregistrând o mică creștere față de anul 2018.

Deșeurile nepericuloase sunt colectate selectiv la nivel 
de birouri, în coșuri de gunoi colorate, pe 5 fracții distincte 
(hârtie/carton, aluminiu, plastic/PET, sticlă deșeuri și 
menajere).  

În ceea ce privește performanțele noastre economice, cifra 
de afaceri din anul 2019 a crescut semnificativ, de peste 2,5 
ori fața de cifra de afaceri înregistrată în 2018, ajungând la 
140,7 milioane lei.

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

Mai - Dec. 2017

Ian. - Dec. 2018

Ian. - Dec. 2019

Cheltuieli de funcționare (Mil. Lei) 

IANUARIE

0

0,38

0,56

FEBRUARIE

0,007

0,39

0,56

MARTIE

0,02

0,49

0,60

AUGUST

0,2

0,39

0,68

APRILIE

0,008

0,34

0,64

0,37

SEPTEMBRIE

0,61

0,70

MAI

0,04

0,33

0,60

OCTOMBRIE

0,14

0,62

0,70

IUNIE

0,17

0,39

0,62

NOIEMBRIE

0,24

0,73

0,67

IULIE

0,09

0,46

0,71

DECEMBRIE

0,85

0,95

0,81

IANUARIE

0

2,46

0,03

FEBRUARIE

0

2,81

4,87

MARTIE

0

3,62

15,92

AUGUST

1,94

5,49

13,19

APRILIE

0

4,67

13,33

1,28

SEPTEMBRIE

4,93

26,31

IUNIE

0,73

5,69

12,81

NOIEMBRIE

0,78

5,09

24,01

IULIE

1,62

5,3

12,97

MAI

0,69

4,67

0,10

OCTOMBRIE

1,34

4,64

0,06

DECEMBRIE

1,4

4,51

17,13
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“Ghid pentru managementul deșeurilor în orașul 
Otopeni”

Echipa GreenPoint Management a lansat în luna februarie 
Ghidul pentru managementul deșeurilor în orașul Otopeni. 
Acest ghid informativ este oferit gratuit, de Primăria 
orașului Otopeni, împreună cu partenerii săi GreenPoint 
Management, ECOTIC și Urban S.A. Este un demers 
lăudabil, menit să educe populația în ceea ce privește 
colectarea și separarea corectă a deșeurilor și predarea 
acestora în conformitate cu programele de colectare.

“Societatea actuală, bazată pe comerțul modern, are 
provocările ei, una din ele fiind sistemul integrat de 
management al deșeurilor. În acest context trebuie să 
fie adoptate soluții moderne pentru gestiunea deșeurilor, 
trebuie să ne adaptăm și să inovăm pentru a crește 
gradul de reutilizare sau reciclare a deșeurilor pe care 
fiecare dintre noi le generează zilnic. Orașul Otopeni are 
o comunitate puternică, ghidată după principii și valori 

sănătoase. Ghidul pentru managementul deșeurilor vine 
să susțină efortul nostru de a îmbunătăți modul în care 
ne gestionăm deșeurile. Ne oferă informația de care 
avem nevoie la timpul potrivit astfel încât fiecare membru 
al comunității noastre să utilizeze corect recipientele și 
programele de colectare separată a deșeurilor.” – Silviu - 
Constantin Gheorghe – Primarul orașului Otopeni

Responsabilitatea 
noastră

Prin activitatea noastră de bază contribuim la realizarea 
Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale ONU, iar 
proiectele în care ne implicăm indică calea de parcurs 
pentru comunitățile locale din România, în misiunea lor de 
promovare a unei dezvoltări durabile, din punct de vedere 
economic, social și de mediu, până în 2030. Proiectele 
noastre se bazează pe contribuția partenerilor noștri 
comerciali și a liderilor comunităților locale și îi antrenează 
pentru a servi drept modele de urmat, pentru a declanșa 
schimbări de comportament în comunitățile lor. Proiectele 
noastre introduc, de asemenea, soluții noi și aparatură 
inovativă în protecția mediului și asigură schimbul de 
cunoștințe și experiență, care sunt puse la dispoziția 
comunităților, pentru a facilita replicarea și extinderea unor 
abordări de succes.

Credem cu tărie că suntem un partener de încredere 
atât pentru clienții noștri cât și pentru autoritățile publice 
și organizațiile non-guvernamentale cu care colaborăm. 
Eforturile depuse împreună au adus rezultate extraodinare 
în proiectele pe care le-am derulat în 2019, scopul nostru 
comun fiind acela de a educa din punct de vedere ecologic 
și de a informa corespunzător participanții la festivaluri și 
alte evenimente despre importanța colectării selective 
a deșeurilor și diminuarea impactului negativ de mediu, 
precum și rolul fiecăruia dintre noi în atingerea acestui 
deziderat.
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“Reciclează, chiar contează!” – Clubul de Turism 
și Ecologie Ecotur

GreenPoint Management se implică în proiecte cu impact 
în domeniul colectării selective impreună cu studenții din 
cadrul Academiei de Studii Economice (ASE) din București. 
În perioada 4-6 februarie 2019, a fost colectată hărtia (coli, 
foi, maculatura etc.) din căminele de studenți Belvedere, 
Moxa și Tei. Acest demers este opera Clubului de Turism și 
Ecologie ECOTUR cu susținerea ASE București și ajutorul 
GreenPoint Management. 

Campania „După Noi, strângem tot noi”, pentru 
un București mai curat

GreenPoint Management, Coca-Cola HBC România și 
Primăria Sectorului 3 – prin Direcția Generală de Salubritate 
au instalat, în luna februarie, 30 de containere inteligente tip 
Big Belly în zona centrală a Capitalei, în cadrul programului 
de încurajare a colectării selective „După noi, strângem tot 
noi”. 

De la începutul lunii februarie și până la jumătatea lunii 
aprilie, prin rețeaua Big Belly, au fost colectate 8,4 tone 
de materiale reciclabile în cele 15 containere dedicate 
colectării deșeurilor reciclabile, ceea ce arată că o 
infrastructură de acest gen motivează consumatorii să se 
implice în inițiativele de colectare selectivă. Peste 45 tone 
de deșeuri au fost colectate selectiv până la sfarșitul anului 
2019.

Big Belly este unul dintre cele mai inovatoare sisteme de 
colectare selectivă a deșeurilor, implementat cu succes în 
multe dintre țările Uniunii Europene. Unul dintre principalele 
sale avantaje este acela că include un sistem inteligent de 
compactare a deșeurilor, alimentat cu energie solară, prin 
panouri fotovoltaice, ceea ce crește capacitatea de stocare 
a acestor containere, ele ajungând să poată colecta o 
cantitate de 5 ori mai mare decât volumul lor.Ne-am bucurat să vedem un impact pozitiv al acestei 

acțiuni, studenții fiind receptivi, iar proiectul a facilitat 
formarea unui comportament responsabil, conștient, eco-
civic în rândul lor. Ne-am bucurat că am putut contribui la 
educația ecologică a studenților din cadrul facultății, prin 
conștientizarea importanței colectării selective.
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ECOmania - Guerilla Verde 
Prima caravană de film cu mesaj ecologic din 
România

În perioada 19 martie – 19 aprilie 2019 s-a desfășurat 
competiția națională de colectare a dozelor din aluminiu 
ECOmania, derulată sub umbrela ediției aniversare de 
10 ani a caravanei educaționale Guerilla Verde. Echipa 
GreenPoint Management a fost încântată de rezultatele 
obținute alături de partenerii noștri care au organizat și 
sprijinit evenimentul, în cadrul căruia au fost colectate 
45.123 doze din aluminiu.  În competiție s-au înscris 183 de 
echipe de elevi și profesori din cele 18 orașe participante 
la campanie.
 
În cadrul competiției, fiecare profesor coordonator a 
desfășurat activități de educatie ecologică cu scopul de a-i 
ajuta pe elevi să ințeleagă importanța colectării separate a 
deșeurilor. Cantitatea cea mai mare de doze din aluminiu, 
respectiv 5.966 doze, a fost colectată de echipa formată 

“Green Talk” – Leroy Merlin

Printre activitățile desfășurate de noi in fiecare an se 
numără proiectul “GreenTalk” implementat în în acest an 
în luna aprilie, în cadrul companiei Leroy Merlin, împreună 
cu partenerii noștri Every Can Counts și Alucro, pentru 
a continua implicarea noastră în promovarea colectării 
selective a deșeurilor în cadrul organizațiilor, în vederea 
reultilizării, reciclării sau valorificării acestora.

Utilizarea eficientă a resurselor este importantă în 
combaterea schimbărilor climatice, însa trecerea către 
energia regenerabilă nu este suficientă. Trebuie să existe o 
schimbare fundamentală în abordarea globală a combaterii 
schimbărilor climatice, iar economia circulară joacă un 

din elevii clasei a IX-a E de la Colegiul Tehnic „Gheorghe 
Asachi” din Iași. Întreaga echipă a beneficiat de o tabară de 
vară pentru efortul depus în cadrul concursului.

„Credem în puterea noastră de a schimba paradigma 
în domeniul gestionării deşeurilor de ambalaje, primul 
pas fiind targetarea generaţiilor tinere pentru acţiuni de 
conştientizare menite să asigure sustenabilitate pe termen 
lung. În acest sens, ne-am alăturat Caravanei Guerilla 
Verde alături de partenerii noştri Every Can Counts 
România, EcoCan Pack Recycling şi Asociaţia Alucro 
într-un proiect ambiţios de educare şi informare a elevilor, 
desfăşurat la nivel naţional - “ECOmania”, care a condus la 
rezultate peste aşteptări.” Adela Lazar, General Manager 
GreenPoint Management.

rol esențial prin reintroducerea deșeurilor în circuitul 
de productie sau păstrarea materialelor în folosință.  
GreenPoint Management promovează activ colectarea 
selectivă pentru toate tipurile de deşeuri, oferind suport 
acţiunilor promovate de Leroy Merlin prin programul “Green 
Talk”.

La întalnirea programată la sediul Leroy Merlin s-a discutat 
despre importanţa reciclării, dar şi despre cum va arăta 
lumea în viitor, în prezenţa invitatului special Alexandru 
Mironov.
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Colectare selectivă - 
RVM-uri pe litoralul Mării Negre

Din aceeaşi serie de iniţiative destinate colectării 
selective, GreenPoint Management, în parteneriat cu 
Can Pack Recycling, Primăria Limanu și Asociația Alucro 
au implementat în luna mai 2019 un proiect de colectare 
selectivă pe litoralul Mării Negre, în comuna Limanu. De 
data aceasta, 2 aparate inovative de colectare a dozelor 
de aluminiu au asigurat succesul campaniei. Cu un layout 
special creat, colantate în ton cu mediul înconjurător, 
populația a fost îndemnată să colecteze și să introducă 

Bucharest Half-Marathon

Bucharest Half Maraton este una dintre cele mai populare 
competiții de alergare pe șosea din România. Competiția 
organizată de Bucharest RUNNING CLUB din cadrul „ 
Bucharest Running Club premier events”, se desfășoară 
pe străzile Capitalei, primăvara, și atrage la start zeci de mii 
de alergători. Cea de-a opta ediţie - Volkswagen Bucharest 
HALF MARATHON a adus la start aproximativ 18.000 de 
alergători din peste 75 de țări în perioada 11-12 mai 2019. 
Începând cu anul 2008, Bucureştiul a fost inclus în circuitul 
internaţional al maratoanelor, alăturându-se celorlalte 
capitale europene care găzduiesc anual astfel de competiţii. 

dozele din aluminiu în aparate. În schimbul dozelor 
introduse în aparate, oamenii au fost răsplatiti cu diferite 
premii în funcție de numărul dozelor introduse. Toate dozele 
colectate în aparate au luat drumul reciclării, obiectivul final 
fiind obținerea altor produse din materia primă obținută prin 
procesul de reciclare al aluminiului. Informarea, educarea și 
responsabilizarea unui segment cât mai mare al populației 
cu privire la colectarea și reciclarea dozelor din aluminiu 
este, pe termen lung, dezideratul acestei campanii.

GreenPoint Management nu a lipsit de la acest eveniment 
important. Am fost prezenți alături de partenerii noștri de 
la Coca-Cola HBC, prin platforma “După Noi” și Asociația 
“Viitorul în Zori”, cu infrastructura specifică de colectare 
selectivă.

Au fost amplasate 10 pubele de colectare selectivă, colantate 
în ton cu evenimentul, pe tot traseul semimaratonului. 
Astfel, participanții la cursă s-au hidratat corespunzător 
și s-au putut debarasa de deșeuri în timpul cursei în mod 
responsabil față de mediul înconjurător.
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“Azi pentru mâine” – informare și implicare în 
colectare selectivă și reciclare

Fiecare dintre noi poate contribui la un mediu mai curat, 
cu un obicei simplu, în fiecare zi: colectarea selectivă a 
deșeurilor – acesta este mesajul proiectului ”Azi pentru 
Mâine”, menit să informeze și să implice românii în acțiuni 
de colectare selectivă și reciclare. Inițiat de Asociatia CSR 
Nest și finanțat de Fundația Coca-Cola, proiectul ”Azi pentru 
Mâine” a luat startul pe litoral in luna iunie și a continuat in 
lunile de toamnă în școli din București și din 5 județe din 
sudul țării. GreenPoint Management s-a implicat direct în 
proiect, prin livrarea de infrastructură de colectare. 

Pe timpul verii, timp de trei luni din iunie pana la mijlocul lui 
septembrie, proiectul ”Azi pentru Mâine” s-a desfășurat pe 
plajele din Mamaia, Eforie Nord si Sud, Venus și Saturn, 
cu acțiuni de colectare selectivă ce au acoperit aproximativ 
17 km de plajă. Informarea turiștilor cu privire la problema 
deșeurilor din ambalaje și nevoia de reciclare, a fost 
complementată de furnizarea de infrastructură necesară 
colectării selective a deșeurilor către operatorii HoReCa 
din aceste stațiuni. Acțiunile de pe litoral sunt doar un pas 
al demersului de conștientizare inițiat de Asociatia CSR 
Nest și sprijinit de Fundația Coca-Cola.  Prima etapă a 
proiectului „Azi pentru Mâine”, desfășurată pe litoral, prin 
acțiuni de colectare selectivă a deșeurilor s-a încheiat cu 
rezultate încurajatoare: peste 7.000 kilograme de deșeuri 

colectate separat, 130 de voluntari implicați în curățarea 
plajelor și în multiple activități de informare și 32 de 
protocoale de colaborare semnate cu operatori din HoReCa 
pentru protejarea mediului înconjurător, fiindu-le oferite și 
infrastructura pentru colectarea selectivă a deșeurilor din 
ambalaje.

În aceeași perioadă, aproximativ 50.000 de turiști au fost 
informați cu privire la problema deșeurilor de ambalaje, la 
măsurile pe care le pot lua pentru a se bucura de plaje 
curate și la soluția colectării separate pentru reciclare, pe 
care fiecare o poate transforma într-un obicei zilnic. Mai 
mult, mesajul proiectului „Azi pentru Mâine” a ajuns la peste 
7 milioane de persoane, prin intermediul unei campanii de 
promovare la radio.

În toamnă, proiectul a ajuns în 32 de școli din București 
și județele Călărași, Constanța, Dâmbovița, Dolj și Vâlcea, 
reușind să informeze și să implice peste 25.000 de elevi, 
părinți și profesori în colectarea selectivă a deșeurilor 
pentru reciclare. 

Proiectul s-a desfășurat cu sprijinul partenerilor noștri 
locali, ONG Mare Nostrum (Constanța), Asociația 
Today’s Future (județele Dolj, Vâlcea), GEAC (Municipiul 
București și județele Dâmbovița și Călărași) și GreenPoint 
Management.

Festival “diMANSIONS” - Covasna

Din seria festivalurilor specifice verii, în perioada 14-
16 iunie 2019, GreenPoint Management a participat la 
diMANSIONS Festival, în castelul muzicii retro și disco fox, 
castelul Miko din Olteni, județul Covasna. Pentru nostalgicii 
muzicii retro, diMANSIONS festival aduce înapoi muzica 
anilor 80-90, timp de trei zile, în inima Transilvaniei, prilej 
pentru a promova colectarea selectivă și conștientizarea 
importanței unui mediu înconjurător curat.

Alături de partenerii noștri tradiționali: Can Pack Recycling, 
Ursus Breweries și Every Can Counts, am instalat un 

aparat de colectare doze din aluminiu, în inima festivalului. 

Colectarea dozelor poate fi distractivă, atunci când 
este profesionist implementată!

Echipamentul instalat a fost foarte apreciat, fiind colectate 
6000 de doze de aluminiu pentru reciclare, iar premiile au 
fost pe măsura așteptărilor.
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“Itsy Bitsy Festival” - Parcul IOR din București

GreenPoint Management a fost prezent la 1UNIFEST, 
cel mai Itsy Bitsy Festival organizat de Ziua Mondială a 
Copiilor pe 1 iunie 2019 în Parcul IOR din București. Am 
învățat alături de miile de copii prezenți la festival cum 
diferite obiecte folosite pot primi o nouă viață. Cu ajutorul 
creativității și fără mult efort, ambalajele de plastic s-au 
transformat în lucruri utile precum ghivecele colorate sau 
în jocuri distractive. De asemenea, ambalajele pe care nu 
le putem transforma în ghivece colorate, copiii au învațat 
că trebuie să le punem separat în pubelele colorate pentru 

Colectare selectivă la mega-festivalul Electric 
Castle, Bonțida

În perioada 17-21 iulie, peste 200.000 de oameni au 
participat la festivalul Electric Castle, unde GreenPoint 
Management împreună cu partenerii de la Lidl România 
au avut ca principal scop reducerea cantității de plastic 
și implicarea participanților în acțiunile de reciclare prin 
seriile de workshop-uri desfășurate zilnic în zona Eco 
Stage a festivalului. Lidl a susținut și în acest an programul 
Environment First creat de Electric Castle. Programul 
implică în mod activ atât participanții la festival, cât și 
partenerii și comunitatea locală, pentru a lua măsuri 
concrete chiar în timpul evenimentului.

S-a încurajat colectarea selectivă pe parcursul 
evenimentului, au fost introduse la această ediție ambalaje 
biodegradabile și au fost demarate două campanii noi de 
conștientizare. Una dintre acestea a militat pentru reducerea 
risipei alimentare și cea de-a doua a susținut eforturile de 
reducere a consumului de plastic, prin educație. 

a fi duse la un punct de colectare selectivă, găsit pe Harta 
Reciclarii.ro, iar de acolo le vor prelua cei care fac din 
fiecare deșeu reciclabil, obiecte noi și folositoare. 

Au fost amplasate pubele de colectare selectivă, colorate, 
cu mesaje care sa-i atragă pe copii, dar și pe părinții 
acestora. Am petrecut cel mai frumos 1 iunie, alături de 
partenerii noștri de la “După Noi” și ViitorPlus-Asociaţia 
pentru Dezvoltare Durabilă, de micuții viitori cetățeni 
responsabili și părinții lor.

Partenerii noștri Lidl și-au dublat eforturile de protecție a 
mediului prin proiectul Royal Bank of Plastic, iar GreenPoint 
Management este încântată că a putut contribui la colectarea 
și reciclarea sticlelor de PET în cadrul acestui parteneriat. 
Astfel, în imediata vecinătate a magazinului Lidl din festival, 
au fost amplasate două aparate de colectare selectivă a 
plasticului și, pentru fiecare PET introdus, Lidl a donat un 
leu pentru renovarea castelului Bánffy din Bonțida, Cluj, 
cunoscut odinioară ca Versailles-ul Transilvaniei. Printr-un 
afisaj pe ecrane de tip LCD s-a putut contoriza în timp real 
numărul de PET-uri introduse în aparat, stimulând astfel 
festivalierii să se mobilizeze și să colecteze pentru o cauză 
nobilă. 

Cu implicarea și responsabilizarea fiecăruia dintre 
noi vom reuși să ajungem unde ne dorim, pentru că 
un mediu inconjurător curat depinde numai de voința 
noastră.
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Proiectul de colectare selectivă la mega-festivalul Neversea, Constanța -1

În perioada 4-7 iulie, pe plaja Modern din Constanta s-a desfășurat unul din cele mai mari festivaluri de muzică din Europa, 
în totalitate pe plajă. Având în vedere prezența a zeci de DJ-i și formații, a peste 250.000 de participanți, și o organizare 
ireproșabilă, nu putea lipsi latura ecologică a evenimentului. Avându-i alături de noi ca parteneri pe Coca-Cola HBC și 
platforma “După Noi”, la fel ca anul trecut, 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 sa ne aliniem la start cu mai multe tipuri 
de infrastructură de colectare selectivă, inovativă, cu rol de educare a participanților la festival si am adus “EcoremORCA” 
și “Literele volumetrice”.

Colectare selectivă la mega-festivalul Neversea 
Constanta - 2

Alături de partenerii noștri tradiționali de la Peroni Nastro 
Azzuro, Can Pack Recycling Romania și asociația Every 
Can Counts, ne-am continuat cotribuția la protecția mediului 
în cadrul festivalului Neversea. 

După o strategie stabilită de comun acord cu organizatorii 
festivalului, am hotărât sa ne aliniem la start cu 6 aparate 
de tip RVM (Reverse Vending Machine) pentru doze 
de aluminiu, cu un design special, colantate în ton cu 
evenimentul. Aparatele au fost gândite să ofere surprize 
și premii în funcție de numărul de doze colectate, fiind 
prevăzute cu 3 butoane speciale, cu ajutorul cărora 
festivalierii să își poată alege premiul. 

Partenerii de la Peroni i-au încurajat pe participanți să 
returneze dozele de bere consumate în cadrul festivalului, 
iar la final peste 15.000 de doze din aluminiu au fost 
colectate după 4 zile de festival. Oamenii au așteptat la 
rând să introducă dozele, demonstrând că sunt deschiși și 
dornici să depună efort pentru protecția plajelor și reciclare.

Inedit în cadrul unui festival de muzică din România, Peroni 
a implementat și servirea berii la draft din pahar de hârtie 
reciclabilă. În plus, participanții au putut colecta paharele de 
hârtie în containerele special amenajate în zona de festival, 
prevăzute cu guri separate pentru pahare și lichide.

Prin aceste modalităti noi de colectare selectivă a deșeurilor a fost pus accentul pe educarea la fața locului a publicului, 
care a imbrățisat cu entuziasm și curiozitate demersul. Suntem convinși că vor da roade aceste eforturi, iar demersurile de 
acest gen se vor multiplica in următorii ani.

• “EcoremORCA” - un sistem  inteligent de colectare 
selectivă care poate colecta deșeurile pe două fractii, fiind 
prevazută cu doua echipamente de tip RVM pentru PET si 
doze de aluminiu. Cu o forma și un design atrăgător, a fost 
atracția festivalului, reprezentând un element de noutate în 
peisajul autohton al colectării selective.  

• “Literele volumetrice” pentru colectare selectivă au 
reprezentat o altă atracție la festival. Construite după 
un pattern original, pe structură metalică, acestea sunt 
prevăzute cu deschideri speciale pentru depozitarea 
sticlelor de PET și a dozelor de aluminiu. Noaptea sunt 
usor de recunoscut datorită spot-urilor plasate la nivelul 
fiecarei litere în parte.
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Colectare selectivă la mega-festivalul 
Untold Cluj-Napoca - 1

În perioada 1-4 august, la Cluj-Napoca, s-a desfășurat 
unul din cele mai mari festivaluri de muzică din Europa, 
plasat în centrul Clujului, cu prezența a zeci de DJ-i și 
formații și a peste 400.000 de participanți. Pentru că am 
dorit să contribuim alături de partenerii de la Coca-Cola 
HBC și platforma “După Noi” la păstrarea mediului și la 
schimbarea comportamentelor, am instalat remorca de 
colectare selectivă pentru PET și aluminiu.

Colectare selectivă la mega-festivalul 
Untold Cluj-Napoca - 2

În cadrul ediției aniversare a 5 ani de Untold, mega-festivalul 
care a plasat România în topul internațional al festivalurilor 
de muzică electronică, GreenPoint Management și-a adus 
sprijinul prin  proiecte inovatoare de colectare selectivă 
dezvoltate împreună cu cele mai performante companii din 
țară în abordarea responsabilității sociale.

De data aceasta, partenerii noștri de la Kaufland Romania 
au pus în practică una dintre cele mai ingenioase și 
îndrăznețe idei de colectare selectivă din cadrul festivalului, 
care a dus la colectarea a peste 3.000 de recipiente de 
PET și aluminiu în doar 2 zile de distracție.

În cele 4 zile de festival, în ecoremORCĂ au fost colectate 
peste 4.000 de recipiente de PET și doze de aluminiu, prin 
implicarea activă a participanților din cadrul festivalului, 
recompensele venind și de această dată în întâmpinarea 
celor care au colectat separat ambalajele utilizate. Aceste 
rezultate precum și feedback-ul pozitiv primit atât de la 
partenerii noștri, cât și de la publicul țintă, ne îndeamnă 
ca și în anii următori să continuăm seria proiectelor de 
colectare a deșeurilor din ambalaje și a campaniilor de 
informare reușite la marile festivaluri.

Prezența Recyclebot la UNTOLD, a roboțelului care 
colectează selectiv plasticul și aluminiul, a avut un impact 
major pentru protecția mediului în randul participanților la 
festival, care au îndrăgit roboțelul și au fost motivați să 
colecteze recipientele pentru reciclare. 

Kaufland România, partener al GreenPoint Management, 
a recompensat eforturile festivalierilor de a colecta separat 
deșeurile de plastic și aluminiu prin acordarea unor premii 
surpriză. Participanții au fost premiați cu baterii externe 
reciclabile de încărcare a telefonului mobil, confecționate 
din bambus, prietenoase cu mediul înconjurător.
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Colectare selectivă la mega-festivalul 
Untold Cluj-Napoca - 3

Pentru că deja a devenit tradiție să ne batem propriile 
recorduri la Untold în acest format de parteneriat: 
GreenPoint Management, Ursus Breweries, Can Pack 
Recycling Romania și Asociația Every Can Counts, la 
ediția cu numărul 5 a festivalului am reușit să colectăm cu 
ajutorul a 5 RVM-uri peste 62.000 de doze din aluminiu o 
cantitate care înseamnă aproximativ 1.000 de kilograme de 
aluminiu, record absolut pentru cel mai mare festival din 
România. 

Această cifră este una impresionantă și denotă că eforturile 
partenerilor au fost încununate cu succes, scopul fiind acela 
de a educa din punct de vedere ecologic și de a informa 
corespunzător participanții la festival despre importanța 

Colectare selectivă la festivalul 
Fall in Love Mogoșoaia

GreenPoint Management nu a lipsit de la noul festival de 
muzică Fall in Love ce a luat naştere în Bucureşti, desfășurat 
între 31 august – 1 septembrie pe domeniul Mogoşoaia. Au 
performat şi mixat pe trei scene 40 de artiști precum Liam 
Gallagher, Disclosure DJ set, Underworld, Kaiser Chiefs, 
De La Soul şi Kovacs, dar si cu trupe din zona rockului 
alternativ, Şuie Paparude, Robin and the Backstabbers, 
The Mono Jacks, Firma, Soundopamine, Jurjak, Karpov 
not Kasparov, Otherside și Space Roosters.

Alături de partenerii de la Coca-Cola HBC și platforma 
“După Noi” am instalat ecoremORCA de colectare separată 
a deșeurilor reciclabile prevazută cu doua echipamente de 
tip RVM pentru ambalajele din PET și doze de aluminiu.  În 
cele 2 zile de festival, în ecoremORCĂ au fost colectate 

colectării selective a deșeurilor și diminuarea impactului 
negativ de mediu, precum și rolul fiecăruia dintre noi în 
atingerea acestui deziderat.

De asemenea, festivalierii au putut colecta paharele de 
hârtie în containerele special amenajate în zona de festival, 
prevăzute cu guri separate pentru pahare si lichide.

În calitate de promotor al colectării selective în România, 
GreenPoint Management a fost prezentă la toate marile 
festivaluri ale verii alături de partenerii săi, continuând astfel 
demersurile inițiate pentru sustenabilitate și generarea unui 
impact pozitiv asupra mediului pe termen lung.

peste 1.000 de recipiente din PET și doze din aluminiu, prin 
participarea activă a participanților din cadrul festivalului, 
recompensele venind și de această dată în întâmpinarea 
celor care au colectat separat ambalajele utilizate.

În plus, 20 de pubele de 240 litri pentru colectare separată a 
deșeurilor reciclabile au fost instalate în zonele aglomerate 
de la festival, deșeurile fiind colectate separat și trimise 
către reciclatorul final. 

Un factor important pentru succesul acestui proiect ca și 
a celorlalte proiecte ale GreenPoint este formarea de noi 
atitudini față de nevoia de reciclare într-un mediu distractiv 
și inovator.
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Colectare selectivă la festivalul 
Oktoberfest Brașov 2019

Oktoberfest a început timid la poalele Tâmpei, iar 10 
ani mai târziu a devenit cel mai mare festival de gen din 
România. A pornit cu un eveniment pe un teren de 1200 mp 
și a ajuns la o suprafață de 25.000 metri pătrați, pornind de 
la 35.000, festivalul a ajuns la 350.000 de vizitatori. Cam 
asta înseamnă în cifre Oktoberfest Brașov 2009 vs 2019.

În aceeași formulă de parteneriat ca în anul precedent, 
împreună cu Ciucaș, Can Pack Recycling Romania și 
Asociatia Every Can Counts, am participat la ediția cu 
numărul 11 a festivalului Oktoberfest. 11 ani de petrecere 
cu bere Ciucaş din belșug, degustată de zeci de mii de 
turiști veniți din toată lumea pentru petrecerea de la Brașov, 
desfășurată în perioada 5-15 septembrie.

vCu ajutorul a două RVM-uri dedicate dozelor din aluminiu 
și două RVM-uri dedicate sticlelor din PET am reușit să 
colectăm peste 2.200 de doze și peste 2.500 sticle PET.

Tot în cadrul festivalului, alături de partenerii de la Coca-Cola 
HBC și platforma “După Noi” am participat cu EcoremORCA 
noastră pentru colectarea ambalajelor din PET și încărcată 
cu multe surprize și voie bună. Pe toată perioda festivalului 
au fost colectate peste 1.200 de recipiente din PET și doze 
din aluminiu de festivalierii Oktoberfest, cu recompense 
pentru cei care au introdus ambalaje utilizate.

GreenPoint Management promite să mențină stacheta sus 
în domeniul colectării separate a deșeurilor la festivalurile 
de anvergura, cu infrastructură nouă, modernă, adaptată 
cerințelor organizatorilor.

“Cleaning our future” - Act for Tomorrow

GreenPoint Management și asociația Act for Tomorrow au 
decis să sprijine o acțiune îndrăzneață de ecologizare cu 
efecte benefice pe termen lung.

La inițiativa „Cleaning our future" propusă de Alianța 
Națională a Organizațiilor Studențești din România 
(ANOSR) împreună cu Consiliul Național al Elevilor (CNE),  
o serie de 3 acțiuni de ecologizare au fost planificate 
a se desfășura în 11 județe, cu scopul de a conștientiza 
responsabilitatea pe care o avem cu toții față de natură și 
îmbunătățirea atitudinii și comportamentului studenților și 
elevilor față de mediu.
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“Plata cu PET-ul” - Carrefour România

O altă campanie inovatoare în care GreenPoint Management 
a decis să se implice activ este proiectul „Plata cu PET-ul”, 
derulat în 6 hypermarketuri Carrefour din țară, în 5 dintre 
acestea GreenPoint Management  fiind partener strategic.  
În cadrul campaniei, persoanele care au returnat ambalaje 
din plastic goale, au putut să achizitioneze fructe și legume 
în schimbul acestora. Inițiativa face parte din programul de 
economie circulară adresat reducerii cantității de ambalaje 
din plastic "Punem preț pe plastic". Au fost strânse peste 
230.000 de recipiente PET, care au devenit moneda de 
schimb pentru 45 de tone de fructe și legume românesti. 

“Green Talk” - Penny Market

Schimbările climatice provoacă o gamă largă de impacturi 
care ne vor afecta practic pe toți, iar deșeurile contribuie 
la emisiile de gaze cu efect de seră lasându-și și ele 
amprenta. Acest lucru se datorează faptului că ciclul de 
viață al unui produs contribuie atât direct, cât și indirect la 
emisiile de gaze cu efect de seră în atmosferă și afectează 
climatul global.
 
La GreenPoint Management am continuat să ne implicăm 
responsabil în promovarea colectării selective în cadrul 
organizatiilor. În luna octombrie 2019, am implementat 

Aceasta campanie este un bun exemplu ca locuitorii 
pot adopta un comportament responsabil si pot recicla 
daca li se ofera oportunitatea. Campania s-a desfășurat 
în Bucuresti, Oradea, Timișoara, Cluj și Constanța, în 
perioada 10 octombrie - 17 noiembrie, 2019. 

Sustenabilitatea unei astfel de acțiuni a fost anterior testată 
și validată printr-un program pilot în Bucuresti, prin care 
au fost colectate peste 7,5 tone de PET-uri, fiind livrate 
persoanelor care au participat peste 2 tone de legume si 
fructe din producția internă a Romaniei..

proiectul “GreenTalk” în cadrul companiei Penny Market, 
împreună cu partenerii noștri Every Can Counts și Alucro.

Ca și cu alte ocazii din proiectul GreenTalk, în întâlnirea 
de la sediul Penny Market s-a discutat despre importanţa 
reciclării și despre viitor, în prezenţa invitatului special 
Alexandru Mironov și au fost distribuite recipiente de 
colectare selectivă pe fracții angajaților Penny Market.
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„RO Drift Championship”

Nu am lipsit nici de la fenomenul Romanian Drift Community 
(RDC), care  luat naștere în 2014. De la început, s-a plecat 
cu ambiția de a crea un mediu sigur și un cadru organizat 
pentru piloții care participă la acest fenomen, atat de îndrăgit 
de iubitorii automobilismului. Ca urmare a interesului arătat 
de pasionatii acestui sport, în 2019 au fost pregătite o serie 
de evenimente demonstrative sub conceptul Drift Game, 
cu patru până la șase evenimente în plus față de etapele 
Campionatului Național de Drift.

RADAR - Romanian Artists Developing Alternative 
Realities

În perioada 1-3 noiembrie 2019, echipa GreenPoint 
Management a fost invitată să participe cu know-how 
ecologic la proiectul RADAR (Romanian Artists Developing 
Alternative Realities), organizat de RADAR România și 
susținut de Lidl Romania.

RADAR este o inițiativă îndrăzneață pentru sprijinirea si 
validarea noii scene locale de artă media, oferind un context 
local nou pentru a aduce artiști și producători talentați în 
centrul atenției. Scopul proiectului este de a reuni studiouri 
creative și artiști independenți care inovează în domeniile: 
artistic, cultural, științific și educațional.

GreenPoint Management alături de Can Pack Recycling a 
pornit motoarele reciclării la RO Drift, finala Campionatului 
Național de Drift.  În perioada 11-12 octombrie 2019, au 
fost instalate aparate de colectare tip RVM pentru dozele 
de aluminiu strânse în timpul evenimentului. Acestea au 
fost amplasate în zona de food court, ușor accesibile, fiind 
împărțite super premii în contul dozelor colectate.

Conceput ca o platformă de cercetare a talentelor, RADAR 
cercetează mișcări creative și tendințe în curs de dezvoltare, 
în care new-media joacă un rol cheie în reîmprospătarea 
conceptului de artă și a manifestărilor sale. 

GreenPoint Management a pus la dispoziția organizatorilor 
recipiente de colectare separată a deșeurilor strânse în 
cadrul proiectului, amintind astfel de importanța unui mediu 
înconjurător curat, arta îmbinându-se perfect cu simțul 
ecologic.
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Târgul Ghidul Miresei – Romexpo, București

GreenPoint Management și Every Can Counts Romania 
s-au alăturat evenimentului Târgul Ghidul Miresei, 
organizat în perioada 22-24 noiembrie 2019,  oferindu-le 
participanților posibilitatea să câstige o rochie de mireasă 
în cadrul campaniei "5 doze din aluminiu îți pot aduce 
rochia de mireasă".

Campania a încurajat depunerea dozelor din aluminiu 
în aparatele de colectare EcoCan instalate în locația 
desfășurării Târgului Miresei la Romexpo. Pentru fiecare 
5 doze depuse, participanții au primit câte un bon care a 
intrat automat în tragerea la sorți pentru premiul oferit de 
organizatori - o rochie de mireasă oferită de atelierul Best 
Bride. Tragerea la sorți a avut loc pe 24 noiembrie, ora 17.00, 
iar rezultatul a fost anunțat pe pagina de Facebook Every 
Can Counts Romania și pe site-ul targulghidulmiresei.ro. 

Gala Green Can Business Award 2019 - Every Can 
Counts România

Pe 11 decembrie 2019,  la Hotel Intercontinental, Asociatia 
Alucro – Every Can Counts România a organizat Gala 
Green Can Business Awards cu scopul de a incuraja 
practicarea unui mediu de afaceri sustenabil în România. 
Echipa GreenPoint Management a fost premiată la 
Gala Green Can Business Award organizată de Every 
Can Counts România pentru contribuția la dezvoltarea 
programului European Every Can Counts în România.

Câștigătoarea a fost cu adevărat încantată de câștigarea 
rochiei de mireasă: „Am aflat de târg cu câteva zile înainte 
de a începe, de pe facebook. Am intrat pe pagina de 
facebook Ghidul Miresei pentru a afla mai multe detalii 
despre eveniment și astfel am văzut că se organizeaza 
și concursul “5 doze de aluminiu îți pot aduce rochia de 
mireasa”. Din prima clipă în care am văzut detaliile, m-am 
hotărât să particip la concurs.  Când am văzut pe facebook 
numărul câstigător, nu mi-a venit să cred că eu am fost 
norocoasa pentru că nu am mai câstigat nimic până acum. 
Multumesc din suflet organizatorilor. Au făcut o viitoare 
mireasă foarte fericită dăruindu-i cel mai important lucru al 
nunții - rochia de mireasă”

Suntem mândri că am putut contribui la dezvoltarea și 
implementarea programului în România.

Promitem ca și pe viitor sa fim la fel de implicati si motivati, 
să contribuim la protecția mediul natural si a resurselor, 
la reducerea degradării actuale și viitoare a mediului prin 
încurajarea populației și a economiei să se schimbe pentru 
a-și reduce impactul asupra planetei.
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PLASTECO
finanțat prin Programul Interreg Europe

Echipa GreenPoint Management a avut placerea să 
participe cu „know-how” specific în domeniul deșeurilor 
de materiale plastice în ședința de deschidere din cadrul 
proiectului european PLASTECO, un proiect dezvoltat în 
parteneriat și finanțat prin Programul Interreg Europe ce 
cuprinde opt regiuni ale UE cu scopul de a sprijini regiunile 
partenere să beneficieze de prevederile și îndemnul 
strategiei UE în domeniul materialelor plastice.

PLASTECO va permite partenerilor și principalilor actori 
locali să evalueze situația actuală, potențialul și dificultățile 
din regiunile lor, să identifice căile de urmat către dezvoltarea 
durabilă și să conceapă și să pună în aplicare noi măsuri și 
reglementări în domeniul materialelor plastice.

Totodată, sunt urmărite următoarele obiective:
• avansarea planificării regionale de gestionare a 
deșeurilor (separare, colectare și reciclare a deșeurilor 
de plastic) și accelerarea atingerii țintelor în reciclarea 
materialelor plastice;
• încurajarea eliminării treptate a ambalajelor din material 
plastic din achizițiile publice și elaborarea de instrucțiuni 
relevante din perspectivă ecologică referitoare la criteriile 
de atribuire;
• facilitarea și încurajarea apariției, acceptarea și 
adoptarea de soluții alternative la ambalarea cu plastic și 
modele de afaceri care implementează logistica inversă;
• promovarea conștientizării și acceptării utilizării 
materialelor plastice reciclate;
• îmbunătățirea atât a monitorizării, cât și a reducerii 
gunoiului acvatic;
• propuneri de utilizare ale fondurilor structurale pentru 
creșterea capacității în lanțurile valorice regionale prin 
soluții și tehnologii inovatoare.

URBACT S3
Resourceful Cities

În luna decembrie, în cadrul proiectului URBACT S3 
- Resourceful Cities, GreenPoint Management a fost 
invitată de către Primaria Sectorului 3 să participe activ 
la construirea și derularea propriu-zisă a proiectului. Prin 
implementarea acestui proiect, Primăria Sectorului 3 din 
București dorește dezvoltarea unui set eficient de politici 
urbane pentru a consolida măsurile de prevenire a generării 
de deșeuri, de încurajare a reciclării și susținere a tranziției 
către economia circulară. La nivel local se dorește:
◦ Îmbunătățirea tarifelor de reciclare pentru comunitate:
     ▪ prin educația formală și informală a cetățenilor de 
toate vârstele
     ▪ prin tehnologii inovatoare și investiții
◦ Promovarea achizițiilor ecologice
◦ Promovarea competențelor ecologice și a constientizării 
importanței unui mediu curat în educația și formarea 
profesională.
◦ Promovarea operatorilor economici „verzi” ca parteneri 
de încredere ai orașului și ai autorității locale.

Proiectul se desfășoară în perioada august 2019 - iulie 
2023 și are în componență următorii parteneri:
◦ Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov - 
România
◦ Municipality of Rethymno - Grecia
◦ Lombardy Region - Italia
◦ Styrian Provincial Government - Austria
◦ Stara Zagora Regional Economic Development Agency 
- Bulgaria
◦ Cluster of Environmental Technologies Bavaria - 
Germania
◦ Auvergne-Rhône-Alpes Energy Environment Agency - 
Franța
◦ Association Baltic Coasts – Letonia

La nivel european programul URBACT urmărește un 
accent mult mai puternic pus pe rolul prevenirii, reutilizării 
și reciclării deșeurilor, și un un rol actival orașelor în 
facilitarea consumului durabil, circular și a gestionării 
eficiente a resurselor. Există stabilite 14 teme prioritare 
esențiale pentru dezvoltarea zonelor urbane, fiecare 
temă având un parteneriat dedicat care reunește orașele, 
statele membre ale UE și instituțiile europene. Unul dintre 
aceste parteneriate este Parteneriatul pentru economia 
circulară pentru Acțiunea 4 - „Promovarea centrelor de 
resurse urbane pentru prevenirea, reutilizarea și reciclarea 
deșeurilor”
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Lanțul valoric
Suntem o companie implicată activ în procesele de 
dezbatere a problematicii deșeurilor de ambalaje atât la 
nivelul forurilor legislative cât și împreună cu asociațiile 
diferitelor industrii active în Romania, direct interesate de 
acest subiect, și putem afirma că pentru noi evaluarea 
riscurilor de business este un proces continuu care ne este 
util nouă, în primul rând, dar și clienților noștri.

Anul 2019 a fost încă un an plin de provocări, cauzate în 
special de schimbările legislative aduse actelor normative 
care privesc gestionarea ambalajelor și a deșeurilor din 
ambalaje. Mai exact, unitățile administrativ-teritoriale (UAT) 
și asociațiile de dezvoltare intercomunitară (ADI) au devenit 
entități cu drept de proprietate asupra trasabilității deșeurilor 
de ambalaje provenite din generarea municipală, ceea ce a 
echivalat cu o restructurare a lanțului nostru valoric.

Odată cu aceste schimbări a venit și necesitatea de a ne 
replia și de acționa rapid astfel încât să asigurăm atingerea 
țintelor de reciclare / valorificare asumate în numele 
clienților noștri. A fost nevoie astfel, să facem o serie de 
schimbări de tip organizațional prin modificarea structurii și 
activităților desfășurate.

Ca rezultat direct al lărgirii domeniului de activitate, 
Departamentul de Achiziţii s-a extins în anul 2019 iar 
noii membrii ai echipei depun eforturi continue pentru 
contractarea şi întreţinerea relaţiei contractuale cu furnizorii 
de trasabilitate, în special cu instituţiile publice de tip UAT 
și ADI.

Dosarul de trasabilitate reprezintă un set de documente 
care demonstrează drumul parcurs de deșeurile de 
ambalaje, de la generator până la reciclatorul final.

Prin activitatea noastră, acoperim o arie geografică mare din 
suprafața României fiind prezenți în 42 de județe. Întreținem 
colaborări fructuoase cu aproximativ 175 de prestatori de 
servicii pentru îndeplinirea obiectivelor producătorilor de 
reciclare/valorificare a deșeurilor de ambalaje, din toate 
segmentele lanțului valoric: societăți autorizate pentru 
colectarea deșeurilor, operatori de salubritate, operatori 
stații de sortare, societăți autorizate pentru reciclarea 
deșeurilor de ambalaje, unităţi administrativ-teritoriale şi 
asociații de dezvoltare intercomunitară. Valoarea monetară 
estimată a plăților efectuate către aceștia a fost de 
aproximativ 111 milioane RON, în anul 2019 și reprezintă 
cea mai mare parte alocată cheltuielilor asociate plății 
colaboratorilor locali.

Punctul de plecare al activității noastre îl constituie 
raportarea cantităților de ambalaje puse pe piață de clienții 
noștri cu care menținem o legătură strânsă pentru a-i sprijini 
atunci când întâmpină dificultăți în procesul de raportare 
sau în interpretarea anumitor prevederi legislative.

Următoarea verigă a lanțului nostru valoric o constituie 
rețeau noastră de colaboratori care ne furnizează dovezile 
necesare demonstrării trasabilității deșeurilor de ambalaje. 
Acest proces de raportare este unul care vine la pachet 
cu o serie de riscuri pe care vrem să le menținem minime, 
ba chiar să le excludem, iar pentru aceasta beneficiem de 
serviciile uneia dintre companiile „Big Four” care auditează 
periodic acest proces.

Acest audit extern reprezintă o garanție a faptului că datele 
și documentele care demonstrează trasabilitatea deșeurilor 
de ambalaje sunt corecte și credibile astfel încât obiectivele 
de reciclare / valorificare asumate în numele clienților noștri 
să fie atinse.

În relaţia cu GreenPoint Management furnizorul de 
trasabilitate poate fi oricare dintre actorii de pe lanţ, după 
generarea deşeului: colector, salubrist, staţie de sortare, 
reciclator final, unitate administrativ-teritorială sau asociație 
de dezvoltare intercomunitară. Ultimele două categorii 
de furnizori (instituţii publice) deţin dreptul de proprietate 
asupra trasabilităţii deşeurilor de ambalaje provenite din 
deşeuri municipale.

Achiziția trasabilității deșeurilor de ambalaje reciclate și 
valorificate conform prevederilor legislative în vigoare 
este influențată într-o măsură destul de mare de dinamica 
industriei, de fluctuațiile volumelor de deșeuri disponibile 
cât și de infrastructura de colectare selectivă insuficient 
dezvoltată din anumite zone ale țării.

Cu toate acestea, ne mândrim că reușim să fim suficient 
de flexibili încât să facem față cu succes provocărilor 
pieței deșeurilor precum și schimbărilor legislative care 
au impus creșterea țintelor de reciclare / valorificare sau 
introducerea în circuitul gestiunii deşeurilor de ambalaje a 
dreptului de proprietate asupra trasabilităţii deşeurilor de 
ambalaje provenite din deşeuri municipale, pentru unităţile 
administrativ-teritoriale.

Schema lanțului valoric sau cum ajung deșeurile de ambalaje să fie reciclate

Generator 
persoană 
juridică

Colectori

Salubrist

Stație de 
sortare

Stație de 
sortare

Stație de 
sortare

Reciclator 
final

Reciclator 
final

Drept de 
proprietate 
UAT - ADI

Generator 
persoană 

fizică

Colectori

Colectori Colectori

Reciclator 
final

Punct de 
colectare

Prestatori de 
servicii

175 111 42
Nr. Mil. lei Nr.

Județe în care 
suntem prezenți

Valoarea monetară estimată a
plăților efectuate către prestatorii 

de servicii pentru îndeplinirea 
obiectivelor producătorilor de 

reciclare/ valorificare a deșeurilor de 
ambalaje
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Procedura de evaluare a prestatorilor de servicii - 
societăți comerciale pentru indeplinirea obiectivelor 
de reciclare / valorificare, constă în două etape:

1. Verificarea documentelor justificative: 
actul constitutiv, certificat constatator emis 
de Registrul Comerţului, cantități 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.

2. 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, 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.

Procesul de contractare și întreţinerea relaţiei 
contractuale a prestatorilor de servicii care intră în 
categoria instituţiilor publice (unităţi administrativ-
teritoriale şi asociații de dezvoltare intercomunitară) 
s-a realizat prin:

• transmiterea cererilor de colaborare

• elaborarea Protocolului de colaborare

• consultanţă în vederea îndeplinirii obligaţiilor 
legale şi interpretarea şi includerea în condiţiile de 
contractare a fişelor de fundamentare emise de 
staţiile de sortare 

• consultanţă legală şi tehnică pentru realizarea 
dosarului de trasabilitate pentru deşeurile de 
ambalaje provenite din deşeuri municipale

• sprijin în gestionarea deşeurilor de ambalaje 
tranzacţionate fizic, spre exemplu oferirea 
suportului în identificarea şi contractarea societăţilor 
comerciale pentru preluarea deşeurilor de ambalaje 
rezultate din sortare

• sprijin în elaborarea şi implementarea programelor 
şi campaniilor de informare și conştientizare 
precum şi a campaniilor de susţinere a colectării 
selective destinate populaţiei

Implicarea directă a Managementului companiei în procesul 
de achiziție de servicii pentru îndeplinirea obiectivelor 
producătorilor de reciclare/valorificare este esențială 
pentru bunul mers al activității noastre și a clienților care 
ne-au acordat încrederea lor. Directorul de Achiziții, decide 
cantitățile ce vor fi achiziționate de la colaboratorii existenți, 
cu care avem o relație contractuală, pentru fiecare tip de 
material de ambalare, în luna care urmează, precum și 
cantităţile ce trebuie achiziţionate suplimentar, care nu sunt 
acoperite prin 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 presupun 
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 fazei de 
verificare a dosarului și se anexează acestuia la dosar, la 
finalizarea verificării. 

Suplimentar faţă de această măsură de evaluare a dosarelor 
de trasabilitate, am a dezvoltat şi implementat o platformă 
de raportare online pentru cantităţile de deşeuri gestionate 
în cadrul parteneriatului cu furnizorii. Implementarea 
raportării în această platformă asigură o rapiditate mai 
mare a verificării documentelor încărcate şi o mai bună 
gestionare a cantităților administrate astfel încât să putem 
avea o imagine de ansamblu și în timp real a documentelor 
existente și pentru a minimiza riscul de producere a erorilor 
de orice fel.  Platforma a fost dezvoltată începând cu al 
doilea trimestru al anului 2019, iar după efectuarea tuturor 
testărilor necesare, implementarea şi deschiderea către 
furnizori a fost realizată în septembrie 2019.

Plata serviciilor poate fi efectuată doar dacă dosarele de 
trasabilitate îndeplinesc criteriile pentru „bun de plată” şi/
sau finalizarea raportării în platforma online.
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Afilieri
Misiunea, viziunea și valorile noastre sunt elemente care ne diferențiază, însă domeniul în care activăm este într-o continuă 
îmbunătățire. Pentru că ne dorim să fim mereu la curent cu noutățile, trendurile dar și obligațiile, afilierea cu anumite 
organizații este esențială. Sunt foarte importante organizațiile care împărtășesc cu noi aceeași viziune și set de valori. La 
GreenPoint Management ne dorim sa activăm într-un mediu economic și legislativ onest, predictbil și să contribuim direct 
la dezvoltarea socială și la protejarea mediului înconjurător. 

La GreenPoint Management, avem un set de valori 
solid, orientat către crearea unui mod sustenabil de a 
folosi resursele mediului înconjurător. Suntem conștienți 
că economia circulară nu mai reprezintă doar un trend 
ci o obligație legală. Acest concept inovativ și dinamic 
subscrie valorilor noastre iar noi împreună cu membrii 
asociației urmărim îmbunătățirea sau eliminarea completă 
a ineficienței privind managementul resurselor dar și 
consolidarea gestionării deșeurilor la nivel național și 
european. Participarea noastră în această asociație ne 
ajută să fim mereu implicați și informați în ceea ce privește 
conceptul de economie circulară la nivel european. 
Colaborarea dintre membrii are beneficii valoroase, 
sprijinind astfel ajustarea modului de management al 
companiei noastre având în vedere cele mai bune practici 
existente în toate zonele industriei deșeurilor, cum ar 
fi reciclarea, valorificarea energetică sau reutilizarea 
deșeurilor.

 ICC este cea mai mare şi mai reprezentativă organizație 
de afaceri din lume, fiind singura instituție care reprezintă 
cu autoritate, pe plan mondial, întreprinderi din toate 
sectoarele de activitate. Deoarece în cadrul GreenPoint 
Management ne dorim permanent să oferim cele mai bune 
servicii în domeniul în care ne desfășurăm activitatea, ne-
am alăturat ca membrii deoarece ICC ne susține valorile 
adoptate. Un plus valoare pe care îl avem ca membrii ICC îl 
reprezintă informarea privind moduri eficiente de accesare 
a fondurilor europene și a altor surse de finanțare. De 
asemenea, suntem la curent cu schimbările din comunitățile 
de afaceri din plan local și internațional. Nu în ultimul rând, 
apartenența GreenPoint Management ca membru al ICC 
ne ajută să raspundem cerinţelor stakeholderilor noștri, 
inclusiv clienţi, mediul de afaceri și autorităţi.

A.R.M.D. (fosta Asociația Română de Salubritate - A.R.S.) 
este o platformă de comunicare pentru toți specialiștii și 
operatorii în colectare, tratare mecano-biologică, reciclare, 
incinerare și depozitare a deșeurilor, dar și pentru autoritățile 
din România. Ne-am alăturat A.R.M.D. cu scopul de a 
susține și promova dezvoltarea unei industrii performante a 
deșeurilor care să contribuie la dezvoltarea unei economii 
circulare bazate pe eficiență economică, protecția mediului 
și conservarea resurselor naturale.

 De aproape 30 de ani, OPP REMAT își atinge cu succes 
misiunea, aceea de a reunii și reprezenta operatori 
economici din domeniul colectării, valorificării și reciclării 
deșeurilor din Romania. OPP Remat, în calitate de partener 
al autorităților competente și afiliată la Biroul Internațional al 
Reciclării (BIR) – Bruxelles, aduce contribuții la elaborarea 
legislației specifice privind managementul deșeurilor. 
Membrii OPP REMAT  sunt majoritar organizații din sfera 
noastră de interes, și anume companii care gestionează 
toate tipurile de deșeuri și realizează obiective de colectare, 
valorificare și reciclare. GreenPoint Management consideră 
apartenența la aceasta organizație ca fiind o oportunitate 
valoroasă de a încheia parteneriate solide cu viitori furnizori 
de trasabilitate. 

Asociația "Coaliția pentru Economie Circulară" 
http://www.economiecirculara.eu/

Comitetul National ICC Romania (International 
Chamber of Commerce)
https://ccir.ro/organizatii-internationale/
international-chamber-of-commerce/

Asociația Română pentru Managementul 
Deșeurilor (A.R.M.D.)
https://www.armd.ro/

Organizația Patronală și Profesională Remat 
(OPP Remat)
http://www.oppremat.ro/prezentare/

Din acest motiv ne-am ales cu grijă organizațiile în 
cadrul cărora avem calitatea de membri și pe care 
dorim mai jos să vi le prezentăm:
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GRI Index 
Indicator GRI Indicator GRI

102-1

102-2

102-4

102-5

102-6

102-7

102-8

102-9

102-10

102-11

102-12

102-13

102-14

102-16

102-18

102-40

102-42

102-43

102-44

102-45

102-46

102-47

102-48

102-49

102-50

102-51

102-52

102-53

102-54

8-9

8-9

8-9

8-9

8-9

8-9

14-15

50-51

8-9, 50-51

50-51

54-55

54-55

5

10-11

12

6-7

6-7

6-7

6-7

8-9

6-7

6-7

6-7

6-7

6-7

6-7

6-7

6-7

6-7

56-57

12, 13, 14, 15, 18, 

19, 22, 23, 50, 51

20-21

22-23

50-51

12-13

12-13

12-13

18-19

18-19

18-19

50-51

17

14-15

14-15

14-15

14-15

22-23

Numele organizației

Activități, mărci, produse și servicii

Localizarea operațiunilor

Tipul de proprietate și forma legală de organizare

Piețele deservite

Dimensiunea organizației

Informații despre angajați și alți lucrători

Lanțul de aprovizionare

Schimbări semnificative în organizație sau lanțul de aprovizionare

Principiul precauției sau abordarea precaută

Inițiative externe

Afilieri

Cuvânt înainte din partea celui mai înalt reprezentant al companiei

Valori, principii, standarde și norme de conduită

Structura de conducere

Lista grupurilor de părți interesate

Identificarea și selectarea părților interesate

Abordarea privind implicarea părților interesate

Subiecte și preocupări cheie ale părților interesate

Entitățile incluse în declarațiile financiare consolidate

Definirea conținutului raportului și limitele subiectelor relevante

Lista temelor materiale

Actualizări ale informațiilor din rapoartele anterioare

Modificări în procesul de raportare

Perioada de raportare

Data celui mai recent raport de sustenabilitate

Ciclul de raportare

Adresa de contact pentru întrebări privind conținutul raportului

Declarație privind nivelul de conformare cu Standardele GRI

Index de conținut GRI

Abordarea managementului

Valoare economică direct generată și valoare economică distribuită

Investiții și servicii de infrastructură

Proporția cheltuielilor alocate furnizorilor locali

Operaţiuni evaluate pentru identificarea riscurilor asociate prevederilor codului de conduită

Comunicare și instruire cu privire la politicile și procedurile anticorupţie

Incidente confirmate privind corupția și măsuri luate

Materiale folosite în funcție de greutate sau volum

Emisii directe de gaze cu efect de seră (Scop 1)

Emisii indirecte de gaze cu efect de seră (Scop 2)

Furnizori noi selectați utilizând criterii de mediu

Tipuri de accidente de muncă și rata de accidentare, boli ocupaționale, zile de concediu 

medical, absenteism și număr de decese cauzate de accidente la locul muncă

Număr mediu de ore de instruire pe an, pe angajat

Programe pentru îmbunătățirea competențelor angajaților și programe de asistență 

pentru tranziție

Diversitate în rândul structurii manageriale și a angajaților

Incidente privind discriminarea și acțiuni corective

Operaţiuni care au implicat comunităţile locale, evaluări ale impactului avut și programe de 

dezvoltare

Pagina PaginaDenumire Denumire 
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