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Bine v-am regăsit, dragi parteneri și prieteni!

Ne bucurăm să lansăm cel de-al patrulea raport de 
sustenabilitate al GreenPoint Management, afe-
rent anului 2021, fiind în continuare prima și singura 
organizație de profil din România care își asumă să 
prezinte în mod corect și transparent impactul pe 
care îl au activitățile sale asupra economiei, industri-
ei, mediului înconjurător și societății. Este al patrulea 
an consecutiv în care expunem în mod transparent 
tuturor partenerilor noștri rezultatele pe care le-am 
înregistrat, în conformitate cu standardul interna-
țional de raportare nefinanciară Global Reporting 
Initiative (GRI). 

Ne mândrim cu faptul că este al doilea an consecutiv 
în care GreenPoint Management este premiată pen-
tru sustenabilitate cu distincția Silver Recognition 
în cadrul celui mai important demers privind sus-
tenabilitatea corporativă din România, ceea ce ne 
confirmă încă o dată că eforturile noastre susținute 
ne conduc spre cele mai bune rezultate. 

Sustenabilitatea reprezintă abilitatea de a răspunde 
nevoilor prezentului fără a compromite abilitatea 
generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi. 
Alături de 41 de colegi motivați intrinsec și pasionați, 
am reușit și în anul 2021 să facem pași importanți în 
direcția schimbării mentalității populației cu privire la 
deșeuri și să creăm un nucleu al evoluției în domeniul 
în care activăm. Echipa este motorul acestei organi-
zații și împreună ne-am asumat prin expertiză, trans-
parență totală, integritate, responsabilitate și con-

Mesajul 
Președintelui
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știința lucrurilor bine făcute să aducem valoare adăugată business-ului 
și să facem cu adevărat pași importanți către tranziția spre economia 
circulară. 

Ceea ce este crucial, însă, nu este doar ceea ce facem, ci și modul în 
care o facem. Astfel, practicile responsabile de business reprezintă baza 
de creștere organică a GreenPoint Management. Ele exprimă cultura 
noastră corporativă – de la respectarea riguroasă a măsurilor de sănă-
tate și securitate în muncă până la un angajament neechivoc față de 
drepturile omului. Include, de asemenea, alegerea și gestionarea forței 
de muncă dintr-o perspectivă care recunoaște incluziunea și diversitatea 
ca puncte forte. Sustenabilitatea este o sarcină pentru toată lumea de 
la GreenPoint Management. Gestionăm, urmărim și măsurăm în mod 
sistematic programul nostru de sustenabilitate. Acest raport este o ex-
presie a modului în care ne îndeplinim misiunea noastră asumată.

Susținem și promovăm sustenabilitatea atât prin acțiunile pe care le 
întreprindem zilnic, cât și prin campaniile și proiectele pe care le imple-
mentăm alături de partenerii noștri. Ne-am propus încă de la început 
să contribuim și să sprijinim activ demersurile privind implementarea 
responsabilității extinse a producătorilor, inspirând noi înșine prin pute-
rea propriului exemplu. Dorim să vedem și să simțim o schimbare de 
percepție, un upgrade de la managementul deșeurilor la managementul 
resurselor.

Ne-am asumat să fim un promotor al bunelor practici în industria deșe-
urilor de ambalaje și în îndeplinirea obiectivelor de mediu pentru clienții 
pe care îi avem în portofoliu. Am realizat în proporție de 100% obiectivele 
privind îndeplinirea obligațiilor pentru peste 285 000 de tone de deșeuri 
de ambalaje puse pe piață de către partenerii noștri, ceea ce ne consoli-
dează poziția de lider. Continuăm să ne concentrăm toate acțiunile și să 
ne ghidăm întreaga activitate având la bază 5 piloni: viziune, anticipare, 
creativitate, leadership și responsabilitate.

Deși anul 2021 a fost unul plin de provocări și singura constantă a fost 
schimbarea, cu fiecare ocazie ne-am reinventat și adaptat cu succes me-
diului de business. GreenPoint Management rămâne în continuare ace-
lași partener de încredere pe termen lung și în numele întregii echipe vă 
mulțumesc că ați ales să susținem împreună implementarea principiilor 
unei dezvoltări durabile și să impactăm în mod pozitiv comunitățile lo-
cale și mediul înconjurător. Rezultatele excepționale obținute de-a lungul 
ultimilor ani ne motivează să țintim mai sus și să devenim tot mai buni.
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41
de angajați

336
de clienți 

cotă  ~ 17%
Lider de piață

100%
îndeplinirea obiectivelor  
de mediu pentru parteneri

285 282 de tone 
de deșeuri de ambalaje gestionate

/ Anul  
2021
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17
campanii și proiecte 
implementate cu succes

118
contracte de colaborare cu   
UAT-uri (Unități administrativ-teritoriale)

27
contracte de colaborare cu  
ADI-uri (Asociații pentru 
Dezvoltare Intercomunitară)

173 de colaborări cu
prestatori de servicii, pentru îndeplinirea 
obiectivelor de reciclare ale producătorilor

al  4-lea
raport de sustenabilitate  
bazat pe standardele GRI  
(Global Reporting Initiative)
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Despre
raport

Din activitatea anului 2021 a rezultat Raportul de 
sustenabilitate GreenPoint Management și are 
scopul de a prezenta într-un mod transparent și 
structurat performanțele de sustenabilitate ale 
companiei, precum și impacturile aduse asupra 
factorilor de mediu, sociali și asupra întregului 
context economic. Raportul se află la cea de-a 
patra apariție, ultimul raport de sustenabilitate fi-
ind publicat în luna Septembrie 2021. GreenPoint  
Management nu se supune obligativității legale 
de a publica rapoarte non-financiare, însă rapor-
tează în mod voluntar în fiecare an pe teme de 
sustenabilitate. Prezentul raport a fost elaborat 
pentru activitățile desfășurate în perioada 1 Ia-
nuarie – 31 Decembrie 2021, în conformitate cu 
Standardele Global Reporting Initiative (GRI), 
opțiunea Core, nefiind asigurat extern de către o 
terță parte.

Cele 14 aspecte materiale identificate stau la baza 
structurii acestui raport și descriu ariile de interes 
ale companiei noastre, precum și cele asupra că-
rora avem un impact semnificativ. Aceste teme au 
fost stabilite inițial în urma unui workshop dedicat 
echipei de management GreenPoint și ulterior re- 
evaluate prin implicarea celor 11 categorii de părți 
interesate. Metodologia de analiză a subiectelor 
materiale și de angajare a părților interesate este 
prezentată  în detaliu în Capitolul 2 din acest raport.

Nu au intervenit modificări în metodologia de 
raportare și nu există modificări sau actualizări 
ale informațiilor prezentate în rapoartele din anii 
anteriori.

Pentru GreenPoint Management, comunicarea 
transparentă și performanța în sustenabilitate au o 
importanță deosebită. Continuăm să oferim infor-
mații relevante și să raportăm cu conștiinciozitate, 
atât pentru a oferi informații părților interesate, cât 
și pentru a solidifica relația cu stakeholderii noștri, 
pentru a genera sinergii și pentru a asigura proce-
sul de îmbunătățire continuă în cadrul companiei 
noastre.

Le mulțumim cu această ocazie tuturor colegilor 
implicați în acest proces laborios de colectare de 
informații și companiei denkstatt România pentru 
îndrumarea și suportul oferit în elaborarea rapor-
tului.

Pentru orice informații suplimentare legate de 
acest raport sau de inițiativele noastre de suste-
nabilitate, ne puteți contacta folosind adresele de 
email de mai jos:

Andrei Dinescu – Director General Adjunct
andrei.dinescu@greenpoints.ro

Ramona Drăgoi – Account Manager
 ramona.dragoi@greenpoints.ro

Dana Hogea – Marketing Manager
dana.hogea@greenpoints.ro 
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Viziune, Misiune  
și Valori

Pentru GreenPoint Management viziunea, misiunea și valorile după care ne ghidăm sunt extrem de im-
portante și stau la baza tuturor acțiunilor pe care le întreprindem din punctul de vedere al business-ului pe 
care îl desfășurăm. Considerăm extrem de importantă stabilirea și exprimarea directă a acestor elemen-
te, prin influența pe care acestea o au asupra tuturor proceselor din cadrul unei organizații. Pentru noi, 
aceste elemente reprezintă trăsături organizaționale elementare care ne ajută să ne atingem principalul 
obiectiv de business: dezvoltarea unei afaceri durabile în domeniul gestionării deșeurilor de ambalaje.

1 
Puterea de a schimba filozofia de business în 
domeniul gestionării deșeurilor de ambalaje

Suntem convinși că puterea de influență asupra 
întregii filosofii atribuite domeniului în care ne 
desfășurăm activitatea stă în mâinile noastre și ne 
simțim direct responsabili de îmbunătățirea prac-
ticilor din acest domeniu prin asocierea lor cu va-
lori precum: transparență, înțelegerea proceselor 
din punct de vedere tehnic și strategic, integritate 
și profesionalism.

2  Pasiune pentru lucrul bine făcut
Am conștientizat încă de la început importanța 
acestui aspect și am concentrat toate eforturile 
noastre în realizarea corectă a tuturor acțiunilor 
din business-ul în care activăm. De asemenea, nu 
fugim de lucrurile noi, ci dimpotrivă, le considerăm 
provocări care pot contribui esențial la dezvoltarea 
noastră pe termen lung.

VIZIUNE 

GreenPoint Management își propune 
să fie un reper național de expertiză 
și responsabilitate în industria deșe-
urilor de ambalaje pentru toți parte-
nerii săi.

MISIUNE 

Existăm în business pentru a schimba 
paradigma în domeniul gestionării de-
șeurilor de ambalaje prin transparență, 
,,know-how’’ și rafinarea proceselor.

VALORI 

Valorile noastre sunt:
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CONTRIBUȚIA COMPANIEI LA ÎNDEPLINIREA OBIECTIVELOR 
ONU DE DEZVOLTARE DURABILĂ
Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă este adoptată de toate cele 193 de state membre ale Orga-
nizației Națiunilor Unite. Acest fapt implică și România în asumarea și contribuția la cele 17 Obiective de 
Dezvoltare Durabilă (ODD-uri) stabilite prin intermediul acesteia. Suntem conștienți de impactul pozitiv 
pe care îl pot crea companiile prin implicarea lor în acest sens. La GreenPoint Management pornim de la 
ideea că educația reprezintă pilonul de bază al unei societăți sănătoase și durabile. Suntem convinși că 
prin eforturile noastre de a transmite informații valoroase mai departe, vom putea genera rezultate no-
tabile care vor produce efecte pozitive asupra întregii societăți. Prin activitatea noastră, la nivel național, 
ne-am asumat să contribuim la atingerea următoarelor obiective durabile:

3 
Obiectivele de reciclare stabilite atât la nivel 
național, cât și la nivel european

Ne găsim motivația necesară atingerii obiectivelor 
de reciclare și valorificare a deșeurilor în efortul 
nostru concentrat în acest sens. Prin determina-
rea care ne caracterizează asigurăm îndeplinirea 
acestor obiective.

4   Deșeurile generează resurse
Atitudinea pe care ne-am asumat-o cu referire la 
clasificarea deșeului ca fiind un început pentru un 
nou ciclu de viață, este una la care ne raportăm în 
activitatea noastră de zi cu zi. Astfel, ne concen-
trăm toate eforturile pentru valorificarea cores-
punzătoare a fiecărui tip de deșeu.

5  Egalitatea de șanse
Nu acceptăm niciun fel de discriminare și suntem 
convinși că diversitatea reprezintă un atu pentru 
fiecare companie în parte. De asemenea, consi-
derăm că, raportat la întreaga noastră activitate, 
cea mai importantă resursă pe care o avem sunt 
oamenii.

6  
Protejarea mediului înconjurător și a biodi-
versității

Acordăm importanța cuvenită tuturor acțiunilor 
care au în vedere protejarea mediului înconjură-
tor și suntem continuu implicați în conceptul de 
economie circulară – prin natura activității noastre. 
Depunem eforturi pentru a fi mereu informați cu 
noile practici în domeniu și promovăm aceste as-
pecte către toți colaboratorii noștri și nu numai.
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Sistemul nostru de management integrat este 
conform standardelor internaționale ISO 9001, 
ISO 14001 și ISO 45001 și este certificat de Loyd’s 
Register Quality Assurance (LRQA).

GreenPoint Management S.A., autorizată de Minis-
terul Mediului pentru a-și desfășura activitatea la 
nivel național, implementează obligațiile privind 
răspunderea extinsă a producătorilor, în domeniul 
gestionării deșeurilor de ambalaje. 

Misiunea noastră este aceea de a crește rata re-
ciclării în România și de a ușura tranziția către o 
economie circulară. Grija față de mediul înconjură-
tor și atingerea țintelor Agendei 2030 fac parte din 
ADN-ul companiei și dirijează deciziile strategice 
către rezultate.

Măsurarea și raportarea performanței noastre 
reprezintă elemente cheie în identificarea reu-
șitelor, dar și a domeniilor în care sunt necesare 
îmbunătățiri. În pofida provocărilor generate de 
pandemie, în anul 2021 GreenPoint Management 
a reușit gestionarea a peste 285 000 tone de 
deșeuri de ambalaje, înregistrând o creștere de 
12,31% față de anul precedent.

Evoluția GreenPoint Management este pozitivă de 
la an la an și aducem plusvaloare la nivelul sectoru-
lui de management al deșeurilor din România. Am 
ajuns la un număr total de 336 de clienți deserviți.

/ CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE (LEI)

Cifra de afaceri netă
2020 ▶ 139 408 293
2021 ▶ 138 465 750

Venituri totale
2020 ▶ 139 440 240
2021 ▶ 138 543 880

Cheltuieli totale
2020 ▶ 137 708 103
2021 ▶ 135 831 245

Cheltuieli în avans
2020 ▶ 13 391 749
2021 ▶ 9 709 696

Profit brut
2020 ▶ 1 732 137
2021 ▶ 2 712 635

Profit net
2020 ▶ 1 355 647
2021 ▶ 2 061 487

Număr clienți
2020 ▶ 289
2021 ▶ 336

Valoare totală susținere  
comunitate (Euro)
2020 ▶ 151 000
2021 ▶ 56 000

Cifrele anului
2021
progresul
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Considerăm că oamenii reprezintă o resursă de 
bază în angrenajul oricărui business. De aceea, 
GreenPoint Management pune accent pe dezvol-
tarea profesională a fiecărui membru al echipei și 
urmărește să dezvolte o comunitate stabilă, orien-
tată către rezultate.

Ne dorim să construim relații de lucru durabile 
împreună cu angajații noștri și încercăm să asigu-
răm pe cât posibil un mediu antrenant în care să 
încurajăm creativitatea și proactivitatea acestora 
și să oferim constant oportunități de creștere în 
interiorul organizației. 

Credem în valoarea pe care echipa GreenPoint 
Management o poate genera, atât pentru com-
panie, cât și dincolo de granițele acesteia, așadar 
acordăm o importanță deosebită acestei comuni-
tăți care ne reprezintă. 

Echipa GreenPoint 
Management

/ NUMĂR TOTAL ANGAJAȚI

202120202019

19

31
34

41

2018

70,7%
bărbați

29,3%
femei

41
/ TOTAL 

2021
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Premii 

În cadrul celei de-a IX-a ediții Romanian 
CSR Awards, proiectele noastre de edu-
cație și conștientizare organizate alături 

de partenerii noștri Coca-Cola HBC, PENNY și 
Carrefour, au fost premiate. Aceste proiecte au 
fost realizate cu convingerea că fiecare pas făcut 
în această direcție ne va duce către un compor-
tament mai responsabil față de resursele pe care 
momentan le numim „deșeuri”.

Proiectului „Eco-Bon”, organizat împreună cu 
Coca-Cola HBC România și PENNY România, i-a 
fost acordat locul 1 în categoria Mediu. În cadrul 
acestuia, sub îndemnul „Colectăm. Reciclăm.  
RePETăm”, în doar 45 de zile, am reușit să colec-
tăm 13 989 de PET-uri, iar noi ne-am ocupat ca 
fiecare PET colectat să fie reciclat și transformat 
în noi resurse. 

Proiectul „Plata cu PET”, organizat împreună cu 
Carrefour,  a obținut locul 3 în categoria de Me-
diu. Campania dezvoltată de Carrefour România, 
cu sprijinul GreenPoint Management, are la bază 
transformarea economiei circulare într-un concept 
care să apropie consumatorul de un stil de viață 
sustenabil, care se ghidează după reducere, refo-
losire și reciclare.

Programul inspiră comportamente și schimbă per-
cepția asupra plasticului și a altor resurse, transfor-
mându-le din deșeuri în monedă de schimb.

În cadrul Forumului de Sustenabilitate 
2021, GreenPoint Management a obți-
nut cel mai important premiu de suste-

nabilitate oferit de către Grupul Coca-Cola HBC  
partenerilor săi. Este o oportunitate unică pentru 
GreenPoint Management care a fost selectată, 
dintre numeroase ONG-uri, experți tehnici, și 
OIREP-uri, pentru programul BigBelly – un parte-
neriat între GreenPoint Management, Coca-Cola 
HBC România și Primăria Sectorului 3 București.
Forumul este un eveniment dedicat, anual, pentru 
a promova proiecte de sustenabilitate și un mediu 
centrat pe cooperare și bune practici, în cadrul 
căruia participă parteneri din toate cele 29 de 
țări în care operează Coca-Cola HBC. Anul acesta, 
BigBelly a fost apreciat ca un proiect excepțional 
pentru componenta de inovație și rolul infrastruc-
turii de colectare separată.

În cadrul Community Index 2021, dezvol-
tat de Agenția The Azores Sustainability 
& CSR Services, proiectul „ECO-BON”, 

inițiat de Coca-Cola HBC România, în cadrul căru-
ia am fost parteneri alături de PENNY România și 
Dorna, a fost distins cu Gold Recognition la cate-
goria Mediu: Deșeuri. 

Fiecare gest pe care îl facem pentru cei din jur, 
pentru natură, poate produce o schimbare, iar noi 
prin fiecare colaborare, construim proiecte pentru 
un mediu sustenabil, oameni și comunități. 

Cifrele  
anului 2021

1 2

3
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GreenPoint Management se mândrește 
cu un premiu foarte important: Silver 
medal – EcoVadis Rating. EcoVadis oferă 

soluții de vârf pentru monitorizarea sustenabilității 
în lanțurile globale de aprovizionare. Folosind teh-
nologie inovatoare și expertiză în sustenabilitate, 
EcoVadis ajută companiile din toată lumea să ad-
opte practici durabile, evaluând într-un mod fiabil 
și transparent performanța companiilor privind 
sustenabilitatea, oferindu-le feedback cuprinzător, 
benchmarking și instrumente care le permit să se 
angajeze într-o călătorie de îmbunătățire continuă. 

GreenPoint Management a primit 
pentru al doilea an la rând distincția 
Silver Recognition pentru sustenabili-

tate în cadrul celui mai important demers privind 
sustenabilitatea corporativă din România, CSR 
Index 2021.
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O tranziție eficientă către o 
economie circulară face parte 
din obiectivele GreenPoint  
Management. 
Încă din anul 2017, ne-am 
aliniat eforturile cu cele ale 
asociației „COALIȚIA PENTRU 
ECONOMIE CIRCULARĂ” în 
vederea integrării dezvoltării 
durabile în România.

Întrucât ne dorim să operăm 
într-un mediu corect și mo-
dern, considerăm că aparte-
nența la Comitetul Național 
ICC România înlesnește acce-
sul către informațiile de actu-
alitate din acest domeniu, atât 
pe plan național, cât și interna-
țional.

Înființată în anul 2019, Asociația 
OIREP Ambalaje are la momen-
tul actual 8 membri. Aceasta 
urmărește promovarea intere-
selor acestora în raport cu au-
toritățile române și ale Uniunii 
Europene, în vederea imple-
mentării eficiente a Răspunde-
rii Extinse a Producătorilor.

ASOCIAȚIA  
„COALIȚIA PENTRU 

ECONOMIE CIRCULARĂ”

COMITETUL NAȚIONAL 
ICC ROMÂNIA 

(INTERNATIONAL CHAMBER 
OF COMMERCE)

ASOCIAȚIA  
OIREP AMBALAJE

Afilieri
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Organizația promovează reci-
clarea materialelor și facilitea-
ză comerțul liber al acestora. 
De asemenea, fiind prima 
federație care susține intere-
sul acestei industrii, BIR re-
prezintă un liant între mediul 
de afaceri și factorii de decizie 
politică. 

Ne identificăm cu misiunea 
A.R.M.D, aceea de a transfor-
ma deșeurile în resurse și de 
a contribui la crearea unei 
economii circulare în Româ-
nia, așadar ne-am alăturat 
acestei platforme în anul 2019 
și contribuim pe această cale 
la eficientizarea comunicării 
între actorii implicați în ma-
nagementul deșeurilor. 

Având în vedere faptul că 
OPP REMAT reunește și re-
prezintă operatori economici 
din domeniul colectării, valo-
rificării și reciclării deșeurilor 
din România, organizația re-
prezintă o oportunitate pen-
tru GreenPoint Management 
de a stabili relații de colabo-
rare cu o varietate de actori 
economici din industrie.

BIROUL DE RECICLARE 
INTERNAȚIONALĂ (BIR)

ASOCIAȚIA 
ROMÂNĂ PENTRU 
MANAGEMENTUL 

DEȘEURILOR (A.R.M.D.)

ORGANIZAȚIA  
PATRONALĂ ȘI 

PROFESIONALĂ REMAT
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Afacerea noastră
GUVERNANȚĂ, 
CONFORMARE  
ȘI MANAGEMENTUL 
RISCULUI
Structura de guvernanță a GreenPoint 
Management stă la baza planificării rigu-
roase și coerente a politicilor corporative. 
Liniile de responsabilitate trasate în mod 
transparent de-a lungul structurii ierar-
hice asigură îndeplinirea angajamentelor 
asumate și a obiectivelor strategice ale 
companiei.

Practicile de management sunt stabilite 
și optimizate pentru a facilita implemen-
tarea strategiei de business, coordonarea 
în cadrul organizației și monitorizarea in-
dicatorilor de performanță.

În acest sens, fiecare departament este 
responsabil de realizarea unui raport de 
activitate periodic, având în vedere o serie 
de parametri cuantificați și stabiliți ante-
rior. Acest raport reprezintă o parte inte-
grantă a strategiei corporative de monito-
rizare a progresului, de analiză, evaluare și 
control al riscurilor potențiale și asigură o 
intervenție timpurie în mitigarea acestora. 

În ceea ce privește principiul precauției, 
GreenPoint Management evaluează teh-
nic și auditează furnizorii de trasabilitate, 
reducând astfel riscurile de mediu speci-
fice activității de gestiune a deșeurilor de 
ambalaje (tehnica de evaluare și auditare 
este descrisă pe larg la pag. 46).

GUVERNANȚĂ

M
A

N
AGEM

EN
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RISCU
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GUVERNANȚĂ
Conduita responsabilă, sustenabilă și reputabilă 
la GreenPoint Management este asigurată de re-
prezentanții departamentelor. Rolul acestora este 
acela de a superviza activitatea companiei și de a 
facilita luarea deciziilor.

Transparența și responsabilitatea managementului 
fac parte din rigorile organizaționale prin care se re-
alizează verificarea fiecărui departament în parte, 
cu scopul de a garanta faptul că principiile etice și 
morale sunt îndeplinite indiferent de context.

CONFORMARE
În ceea ce privește cadrul legislativ și reglementă-
rile legale sub incidența căror intrăm, considerăm 
că avem datoria să demonstrăm aceleași principii 
etice în toate celelalte aspecte ale businessului 
nostru.

Prin conduita impecabilă a afacerii, am evitat orice 
tip de sancțiune în anul 2021 și nu am fost pasibili 
de nicio amendă sau de vreo altă sancțiune nemo-
netară.

MANAGEMENTUL RISCULUI
Industria gestionării deșeurilor de ambalaje presu-
pune o gamă variată de riscuri la care compania 
noastră se poate supune prin activitatea pe care o 
desfășoară. Cu toate acestea, o guvernanță corpo-
rativă eficientă poate diminua riscurile generate de 
situații neprevăzute și poate stimula performanța, 
deschiderea către alte piețe și creșterea responsa-
bilității sociale.

Managementul riscului reprezintă așadar un ele-
ment solid în strategia noastră de business, prin 
analizarea particularităților fiecărui eveniment, 
identificarea riscului aferent și gravitatea acestuia 
și în final identificarea unui plan adecvat de răs-
puns. Acesta din urmă poate conține schimbări în 
ceea ce privește responsabilitatea în cadrul eveni-

mentului, a căilor de comunicare între actorii impli-
cați precum și alinierea acestora și agrearea asupra 
modificărilor survenite.

Un risc poate reprezenta fie o amenințare, fie o 
oportunitate și poate fi abordat ca o combinație 
între probabilitate și impact. Dacă în trecut orga-
nizațiile considerau că se confruntă doar cu riscuri 
pure – incendii, cutremure, furtuni etc., în prezent 
sunt luate în considerare și riscurile speculative. 

Considerăm că unele dintre cele mai mari riscuri în 
domeniul gestionării deșeurilor de ambalaje sunt 
reprezentate de modificările legislative la nivel 
central, care pot crea sincope în fluxul de colectare 
și transmisibilitate a datelor în timp real, dar și pia-
ța deșeurilor de ambalaje, extrem de competitivă, 
prin numărul de jucători existenți, cât și din punct 
de vedere al țintelor per fiecare tip de material care 
vor crește ca procent în următorii ani.   

La GreenPoint Management depunem toate dili-
gențele necesare, astfel încât să minimizăm sau să 
evităm posibilele riscuri care ne-ar putea impacta 
activitatea într-un mod negativ semnificativ sau 
care ne-ar periclita atingerea obiectivelor. Prin 
abordarea unui stil de management proactiv că-
utăm să anticipăm evenimentele care ar putea 
să apară și nu permitem materializarea riscurilor 
inerente. Suntem orientați spre acțiune, avem 
capacitate de previzionare și excludem conceptul 
„așteaptă și vezi ce se întâmplă”. 

Pentru identificarea pericolelor și evaluarea ris-
curilor în cadrul GreenPoint Management, există 
implementat un proces continuu care vizează mo-
dul în care este organizată munca, factorii sociali, 
leadership-ul, cultura în cadrul organizației și activi-
tățile care sunt sau nu rutiniere. La baza sistemului 
de management al sănătății în muncă se află pro-
cesele de identificare a factorilor de risc, precum și 
cele de evaluare și control al riscurilor și rezultatelor 
obținute. Aceste procese ne permit să identificăm, 
să evaluăm și să ținem sub control în mod continuu 
riscurile de sănătate și securitate în muncă.
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ETICA ÎN AFACERI  
& ANTICORUPȚIE

CONCURENȚA LOIALĂ  
ȘI TRANSPARENȚA

Integritatea, transparența și responsabilitatea fac 
parte din valorile fundamentale ale companiei  
GreenPoint Management. Acestea reprezintă 
puncte de referință în relațiile de afaceri pe care le 
stabilim cu partenerii noștri, autoritățile locale și alți 
stakeholderi.

Acordăm o atenție deosebită practicilor de preveni-
re a comportamentului anticoncurențial. Conside-
răm că dezvoltarea unei companii se poate realiza 
doar în condițiile unui mediu de afaceri care susține 
competiția și diversitatea actorilor implicați.

Ne supunem legislației în vigoare în ceea ce pri-
vește prevenirea practicilor anticoncurențiale și ur-
mărim transparența și conformarea legală în toate 
activitățile pe care le desfășurăm. Nu acceptăm 
niciun fel de înțelegeri între societăți sau actori de 
business care pot avea ca efect împiedicarea sau 
restrângerea concurenței pe piața națională.

Astfel, ne conformăm prevederilor legale de a 
publica în mod regulat tarifele serviciilor noastre 
pe site-ul propriu și cantitățile de ambalaje care 
devin deșeuri în fluxul municipal, pentru care am 
preluat responsabilitatea extinsă a producătorilor. 
De asemenea, este publicat și portofoliul nostru 
de clienți pentru care am preluat responsabilitatea 
privind îndeplinirea obiectivelor de mediu pentru 
ambalajele pe care aceștia le pun pe piață.

Deși industria în care activăm atrage aproape 
anual noi jucători, considerăm că transparența 
totală pe care o avem în publicarea și transmiterea 
informațiilor atât către clienții existenți, dar și către 
cei potențiali, constituie unul dintre principalele 
noastre avantaje competitive.

Însăși faptul că publicăm în fiecare an raportul de 
sustenabilitate în mod absolut voluntar și alegem 
să expunem în mod devoalat tuturor parteneri-
lor noștri rezultatele nefinanciare pe care le-am 
înregistrat în ceea ce privește guvernanța suste-
nabilității și impactul economic și social pe care îl 
generăm în comunitate, reprezintă încă o mărturie 
în plus a faptului că susținem cu tărie transmiterea 
informațiilor într-un mod transparent.

Astfel, în anul 2021 nu au existat acțiuni juridice 
intentate către compania noastră privind com-
portamentul anticoncurențial și încălcările legis-
lației antitrust și monopolului.

Mai mult decât atât, abordarea noastră are tole-
ranță zero față de corupție, mită și practici nelo-
iale și ne delimităm ferm de astfel de acte. Acest 
lucru se reflectă și în comportamentul pe care îl 
așteptăm de la toți angajații noștri, lucru eviden-
țiat atât în Regulamentul Intern, cât și în cursurile 
de instruire puse la dispoziția acestora. 

În perioada de raportare nu au existat inciden-
te legate de corupție.
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PARTENERIATE DURABILE  
ÎN LANȚUL DE APROVIZIONARE
Având în vedere aria noastră de activitate, GreenPoint Management este implicat activ în procesele de 
dezbatere a problematicii deșeurilor de ambalaje, atât la nivelul forurilor legislative cât și împreună cu 
asociațiile diverselor industrii din România.

GreenPoint Management deține cea mai mare cotă de piață la nivel național (aproximativ 17%) și aco-
peră toate procesele aferente domeniului de management în gestionarea deșeurilor. Suntem prezenți 
în 41 de județe și Municipiul București și întreținem relații de afaceri cu 173 de prestatori de servicii 
pentru îndeplinirea obiectivelor de reciclare și valorificare a deșeurilor de ambalaje, din toate cate-
goriile: societăți autorizate pentru colectarea deșeurilor, operatori de salubritate, operatori stații de 
sortare, societăți autorizate pentru reciclarea deșeurilor de ambalaje, unități administrativ-teritoriale 
și asociații de dezvoltare intercomunitară. Valoarea monetară a tuturor plăților efectuate către aceștia 
aferentă anului 2021 este de 124 182 719 RON.

Prin specificul activității sale, GreenPoint Management susține colectarea separată și reciclarea sau 
valorificarea deșeurilor de ambalaje, iar din acest motiv oricare dintre actorii juridici implicați în proce-
sul de colectare-sortare-tratare-reciclare/valorificare a deșeurilor de ambalaje pentru care GreenPoint 
Management asigură implementarea răspunderii extinse a producătorilor, poate deveni un furnizor de 
trasabilitate. Trasabilitatea reprezintă procesul prin care se demonstrează reciclarea sau valorificarea 
deșeurilor de ambalaje ce au fost colectate cu scopul specific de a implementa răspunderea extinsă a 
producătorilor. Trasabilitatea se demonstrează cel mai des printr-o raportare specifică ce include o serie 
de documente financiar-contabile, de transport și de recepție ce sunt completate de toți actorii de pe 
lanț urmărind anumite prevederi legislative.

41
județe  

și Municipiul 
București

173
prestatori  
de servicii

124 182 719(RON)

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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Astfel, orice actor de pe lanț poate raporta către 
OIREP, cu mențiunea că pentru deșeurile de am-
balaje ce sunt generate în fluxul municipal, dreptul 
asupra trasabilității acestor cantități este deținut de 
UAT (unitatea administrativ teritorială) sau ADI (aso-
ciația de dezvoltare intercomunitară) ce gestionea-
ză serviciul de salubritate din localitatea respectivă.

Pentru a-și desfășura activitatea de îndeplinire a 
țintelor de reciclare/valorificare pentru clienții săi, 
GreenPoint Management achiziționează servicii 
de trasabilitate de la oricare dintre furnizorii men-
ționați mai sus. În acest fel, lanțul de aprovizionare 
este definit de la generatorul de deșeu până la 
prima entitate care raportează către OIREP.

Obligațiile producătorului:
• Determinarea corectă a ambalajelor puse pe 

piață.
• Evidența cantităților de ambalaje puse pe piață 

și declararea lunară a acestora către AFM.
• Obligația finanțării sistemului de colectare 

și reciclare, proporțional cu cantitățile puse 
pe piață, fie prin contractul cu OIREP, fie prin 
achitarea taxei către AFM sau prin îndeplinirea 
obiectivelor în mod individual.

• Alte raportări (AFM, ANPM etc.)

Obligațiile UAT-ADI
• Îndeplinirea obiectivelor minime de deviere de 

la groapă a deșeurilor reciclabile.
• Colectarea separată a materialelor reciclabile 

din zona lor de administrare prin furnizori (sa-
lubriști, colectori etc.).

• Calcularea în mod transparent și fundamentat 
a tarifului distinct pentru colectarea separată a 
reciclabilelor din deșeurile municipale.

• Implementarea de mecanisme pentru crește-
rea gradului de colectare separată (ex: indica-

torii minimi de performanță pentru operatorii 
de Salubrizare; contribuția pentru economia 
circulară și PAYT, etc.).

• Raportarea cantităților în timp real în SIATD.

În vederea verificării trasabilității pentru cantitățile 
de deșeuri raportate de către furnizori, există două 
departamente specializate în cadrul GreenPoint 
Management:
• Departamentul de Achiziții – responsabil de 

contractarea și menținerea unei relații cu fur-
nizorii, în special cu instituțiile publice de tip 
UAT (unitățile administrative teritoriale) și ADI 
(asociațiile de dezvoltare intercomunitară).

• Departamentul de Audit – Trasabilitate – res-
ponsabil pentru verificarea lunară a raportări-
lor de trasabilitate realizate de furnizori.

Dosarul de trasabilitate descrie traiectoria deșeu-
rilor de ambalaje, de la generator până la recicla-
torul final prin realizarea unui set de documente 
doveditoare. Atât acest dosar, cât și procesul în 
sine, presupun o serie de riscuri pe care ne do-
rim să le eliminăm. Din acest motiv și din dorința 
de atinge obiectivele de reciclare/valorificare 
asumate în numele clienților noștri, GreenPoint 
Management beneficiază de serviciile uneia din-
tre companiile „Big Four” care asigură auditarea 
periodică a trasabilității.

Dinamica industriei, infrastructura de colectare 
separată deficitară în anumite regiuni ale țării, 
fluctuațiile volumelor de deșeuri, precum și schim-
bările legislative care au impus creșterea țintelor 
de reciclare, au un impact direct asupra procesului 
de trasabilitate. Cu toate acestea, suntem mândri 
de rezultatele obținute și de proactivitatea echipei 
GreenPoint Management în abordarea provocări-
lor cu care ne-am confruntat de-a lungul timpului.
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SCHIMBĂRI LEGISLATIVE 2021 IMPACT ADUS IN ACTIVITATEA GreenPoint Management

OG 1/11.08.2021 
pentru modificarea și completarea legii 249/2015 
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor 
și deșeurilor de ambalaje 

Impact viitor prin creșterea obiectivelor de valorificare/re-
ciclare în conformitate cu legislația europeană și națională 
incidentă.

OUG 92/2021 
care înlocuiește legea 211/2011 privind regimul 
deșeurilor 

A generat necesitatea revizuirii contractelor încheiate prin ra-
portare la noul cadru legislativ care a transpus prevederile Di-
rectivei UE 2018/851 de modificare a Directivei 2008/98 PCE.

OG 2/2021 
privind depozitarea deșeurilor Fără impact.

OG 6/2021 
privind impactul anumitor produse din plastic

OG 6/2021 – obiectivele acestei ordonanțe sunt de a preveni 
și de a reduce impactul anumitor produse din plastic asupra 
mediului, în special asupra mediului acvatic și asupra sănă-
tății umane, precum și de a promova tranziția la o economie 
circulară cu modele de afaceri, produse și materiale inova-
toare și durabile, contribuind astfel la funcționarea eficientă 
a pieței interne. Aceasta va impacta în mod direct anumite 
produse din plastic, care vor fi interzise de la comercializare, 
sau vor fi regândite pentru a fi reciclabile printr-un proces de 
redesign. Este posibilă o scădere a cantităților de deșeuri din 
plastic, inclusiv în zona de ambalaje.

HG 1074/2021 
privind stabilirea sistemului garanție returnare

Impact viitor prin reducerea cantităților de deșeuri de am-
balaje pentru care compania va implementa răspunderea 
extinsă a producătorului.

OM 2171/2021 
pentru modificarea OM 594/2006 referitor la 
certificatul de atestare fiscală

Impact intern (administrativ).

HG 1265/2021 
privind măsuri legate de transferul deșeurilor Impact minor incident doar în cazul transferurilor de deșeuri.

Ordin 2190/2021 
pentru modificarea și completarea Ordin 
1362/2018  privind aprobarea Procedurii de auto-
rizare, avizare anuală și de retragere a dreptului 
de operare a organizațiilor care implementează 
obligațiile privind răspunderea extinsă a pro- 
ducătorului

Impact semnificativ prin introducerea unor noi costuri în 
sarcina producătorilor și OIREP-urilor prin obligativitatea 
acoperirii costurilor de raportare a deșeurilor de ambalaje de 
către UAT/ADI și în special, prin modificarea grilei de punctaj 
a OIREP-urilor necesară calculării punctajului pentru avizarea 
anuală.

Ordin 2349/2021 
pentru modificarea Ordin 64/2019 referitor la 
comisia de supraveghere a activității OIREP

Impact direct referitor la structura specifică și Regulamentul 
de funcționare a Comisiei de Supraveghere a răspunderii ex-
tinse a producătorilor.
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Conduita responsabilă și sustenabilă a companiei GreenPoint 
Management se reflectă în toate aspectele activității noastre. 
Tratăm cu conștiinciozitate procesele în care suntem implicați 
și aplicăm aceleași criterii de exigență tuturor colaboratorilor 
noștri.

Avem o metodă structurată de a selecta și de a evalua furnizo-
rii în baza unor criterii clar stabilite. Auditul financiar precum 
și auditul tehnic sunt părți integrante din proces și garantează 
faptul că toți partenerii noștri respectă standardele GreenPoint 
Management.

• Auditul financiar – se referă la evaluarea operatorului eco-
nomic din punct de vedere administrativ. Toate certificările 
și avizele acestuia trebuie să fie în conformitate cu normele 
legale și reactualizate.

• Auditul tehnic – constă în evaluarea în teren a fiecărui 
operator economic, de către reprezentanții GreenPoint 
Management. În această etapă sunt luate în considerare, 
mai ales, aspectele legate de capacitate și sustenabilitate 
în activitatea pe care aceștia o desfășoară.
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/ NUMĂR DE FURNIZORI

2018 ▶ 59

2019 ▶ 176

2020 ▶ 186

2021 ▶ 173

/ CHELTUIELI FURNIZORI (RON)

2018 ▶ 43 195 282

2019 ▶ 125 365 387

2020 ▶ 122 527 327

2021 ▶ 124 182 719
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SATISFACȚIA CLIENȚILOR

Un aspect esențial pentru noi îl reprezintă satis-
facția clienților noștri și de aceea ne asumăm un 
standard de calitate înalt.  Facem eforturi pentru a 
îndeplini cerințele acestora prin metode responsa-
bile și tratăm fiecare interacțiune, atât economică, 
cât și socială, cu seriozitate și respect.

Suntem prompți în a răspunde tuturor cerințelor 
venite din partea clienților cu care colaborăm în 
mod strâns, cu atât mai mult cu cât acestea vizea-
ză implementarea unor activități de educare a po-
pulației și soluții de colectare separată. Dispunând 
de o rețea impresionantă de colaboratori ce asigu-
ră servicii de colectare și reciclare a deșeurilor, ne 
străduim de asemenea să venim în întâmpinarea 
nevoilor acestora prin crearea de sinergii între 
aceștia și furnizorii noștri și pentru a oferi soluții 
tehnice și practice.

Gradul de satisfacție al clienților reprezintă pen-
tru GreenPoint Management un instrument de 
măsurare a performanțelor sistemului de mana-
gement al calității. Pentru că suntem preocupați 
în permanență de a ne îmbunătăți modul în care 
ne desfășurăm activitatea, procesul de evaluare al 
satisfacției clienților se realizează atât la sfârșitul 
fiecărui an, cât și pe parcursul colaborării.  

În vederea realizării acestui proces, sunt selectați 
anumiți clienți și se parcurg o serie de pași, potrivit 
unor criterii clar stabilite. 

De asemenea, permanent pe pagina noastră 
oficială, www.greenpoints.ro, clienții pot oferi 
feedback. Mai mult decât atât, evaluarea gradului 
de satisfacție al fiecărui client se face prin comu-
nicarea directă cu acesta, fiind organizate întâlniri 
periodice pentru evaluarea rezultatelor și stabilirea 
unor modalități de îmbunătățire a proceselor aco-
lo unde este necesar. 

 

O altă modalitate care face parte din strategia 
noastră de măsurare a satisfacției clienților este 
monitorizarea raportului dintre contractele noi și 
contractele reziliate, precum și a cotei de piață. 
În situația rezilierii unui contract, se face o analiză 
individuală pentru a înțelege motivele și pentru 
a stabili măsurile necesare pentru evitarea unor 
situații similare în viitor. În cazul în care motivele 
sunt întemeiate, urmează o perioadă de verificări  
recurente pentru a stabili dacă măsurile de îmbu-
nătățire au fost aplicate întocmai și dacă au avut 
efectele scontate.  

Credem cu tărie că gestionarea satisfacției clienți-
lor este un element imperios necesar în structura 
unei companii care se bucură de succes, iar noi, la 
GreenPoint Management, facem din acest proces 
o prioritate și ne punem în joc toată priceperea 
pentru menținerea și dezvoltarea unui parteneriat 
reciproc avantajos bazat pe încredere, susținere, 
transparență și performanță.

În urma evaluării realizate aferente anului 2021 
a rezultat un grad de satisfacție al clienților de 
92,12%, ceea ce ne confirmă încă o dată că efor-
turile întregii echipe GreenPoint Management se 
reflectă în activitatea desfășurată și sunt apre-
ciate. Totodată, acest rezultat ne reamintește că 
suntem cu toții perfectibili și ne motivează să 
fim din ce în ce mai buni pe zi ce trece, singura 
competiție în care ne angrenăm fiind cea cu noi 
înșine. Procesul de evaluare s-a realizat având în 
vedere punctajele obținute pentru feedback-ul 
primit pe site-ul propriu, comunicarea directă cu 
clienții prin organizarea unor întâlniri periodice, 
reclamațiile înregistrate și procentul din totalul 
ambalajelor puse pe piață de clienți, pe care aceș-
tia îl contractează cu GreenPoint Management.

Premii Afilieri
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În ceea ce privește procesul de abordare al reclamațiilor, 
există o serie de etape bine stabilite pe care o astfel de 
cerere le va parcurge, din momentul în care a fost trimisă 
către noi. 

Reclamațiile/sesizările sunt primite în formă scrisă (scrisori, 
note scrise, fax, e-mail), telefonic sau prin prezentare direc-
tă la sediul SC GREENPOINT MANAGEMENT S.A. Acestea 
se înregistrează de către persoana care este în relație di-
rectă cu clientul și în RER – „Registru evidența reclamații”, 
iar ulterior sunt direcționate către departamentul implicat 
pentru analiză și soluționare.   

Toate observațiile clientului sunt luate în considerare la 
stabilirea modalităților de rezolvare. Pe parcursul analizei 
se menține o legătură permanentă cu clientul/reprezen-
tantul acestuia, urmând să se facă demersurile necesare 
pentru soluționarea și clarificarea reclamațiilor.  

În cele din urmă, este propus modul de soluționare a recla-
mației și se comunică răspunsul către client.   

În baza analizei și a evaluărilor efectuate, se propun acțiuni 
corective care să conducă la tratarea neconformităților 
reclamate și la eliminarea cauzelor care le-au generat. 

Situația reclamațiilor este prezentată cu prilejul analizelor 
efectuate de management, fiind utilizate pentru îmbună-
tățirea continuă a proceselor.  

Toate documentele sunt păstrate și arhivate pentru o perioa-
dă de 3 ani, în cazul reclamațiilor care nu au  implicații finan-
ciare în modul de soluționare din partea SC GREENPOINT 
MANAGEMENT SA și de 5 ani pentru acele reclamații care 
au implicații financiare în modul de soluționare.

Păstrăm o comunicare permanentă cu clienții noștri, 
iar în anul 2021 nu am înregistrat reclamații din partea 
acestora.

PROCESUL DE ABORDARE AL RECLAMAȚIILOR
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SECURITATEA CIBERNETICĂ

La GreenPoint Management înțelegem faptul că 
Securitatea Cibernetică este un aspect material 
deosebit de important pentru compania noastră 
și de aceea, ne conformăm cerințelor legale în vi-
goare și facem tot ce este posibil pentru a asigura 
protecția datelor clienților noștri și a activelor di-
gitale care se află în posesia noastră.

Gestionarea corectă a acestui aspect material 
este asigurată de către echipa noastră dedicată, 
coordonată de DPO (Data Protection Officer) și 
responsabilă de implementarea corectă a tuturor 
condițiilor necesare pentru menținerea securită-
ții la nivel de companie. 

▶ Baze de date cu IOC

▶ Colectarea de fluxuri de IOC

▶ Analiză 'kill chain' & 'hunting support'

▶ Analize Social Media

▶ Analize Deep/Dark web

▶ Campanii de atacuri cibernetice

▶ Platformă 'threat intelligence

▶ Unelte de vizualizare a datelor

▶ Analize OSINT

▶ Evaluări de riscuri

INTELLIGENCE TACTIC

INTELLIGENCE STRATEGIC

INTELLIGENCE ÎN TIMP REAL
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Cyber Threat Intelligence reprezintă pentru 
GreenPoint Management mai mult decât date și 
tehnologie, acesta reprezintă expertiză analitică, 
metodologii rafinate și integrare bazată pe proces.

Prin proceduri stricte, reușim sa protejăm informa-
țiile, dispozitivele și activele digitale. Printre aces-
tea se numără informațiile personale, conturile, 
fișierele, fotografiile, etc. 

▶ Analize Social Media

▶ Analize Deep/Dark web

▶ Campanii de atacuri cibernetice

Cei 3 piloni pe care îi avem în vedere în dezvoltarea 
strategiei cibernetice:

1 Confidențialitate – păstrarea secretelor și 
asigurarea accesului la fișiere și la conturi 
dedicate doar persoanelor autorizate.

2 Integritate – ne asigurăm că informațiile 
sunt ceea ce ar trebui să fie și că nimeni 
nu a inserat, modificat sau șters lucruri 

fără permisiunea administratorului de sistem. Un 
exemplu ar fi modificarea rău intenționată a unui 
număr, într-o foaie de calcul.

3 Acces – Ne asigurăm că putem accesa 
informațiile și sistemele atunci când este 
necesar. Un exemplu de eroare de acces 

ar fi un atac de tip refuz-serviciu, în care atacurile 
inundă sistemul cu traficul de rețea pentru a face 
accesarea aproape imposibilă, sau ransomware 
care criptează sistemul și împiedică utilizarea în 
parametrii normali ai acestuia. 

Deși aplicațiile și dispozitivele de securitate, cum 
ar fi software-ul antimalware și firewallurile, sunt 
esențiale, acestea nu sunt suficiente pentru o 
companie de talia GreenPoint Management. Se-
curitatea digitală necesită de asemenea un set de 
procese și practici bine gândite:

• Copii backup ale datelor – Datele importan-
te sunt stocate într-o locație sigură, cu acces 
instantaneu în cazul în care datele sunt șterse 
sau corupte.

• Educația cibernetică – Angajații sunt instruiți 
să nu acceseze linkuri sau fișiere periculoase 
pe care le pot primi prin e-mail sau în format 
text, chiar dacă par să provină de la un expedi-
tor de încredere.  

• Menținem software-ul actualizat – Sistemele 
de operare, cum ar fi Windows, de exemplu, 
precum și aplicațiile și browserele sunt actuali-
zate cu cele mai recente update-uri și remedi-
eri de la producător.

• Sunt utilizate parole puternice, unice.

În perioada de raportare, nu au existat reclama-
ții legate de pierderi de date sau de încălcări ale 
confidențialității clienților.

29

Premii Afilieri Afacerea  
noastră

Subiecte  
importante

Impact  
economic

Aportul nostru  
ca OIREP

Responsabilitatea 
noastră GRI IndexAfacerea  

noastră



Subiecte  
importante pentru 
afacerea noastră

Pentru analiza materialității aferentă activi-
tăților întreprinse în anul 2021, ne-am con-
centrat pe a implica părți interesate cu voci 
constructive, informate și critice.

Le-am luat în considerare dezideratele și  
am realizat cartografierea hărții de interes – 
nevoi, pentru grupurile cu influență medie 
și ridicată asupra companiei. GreenPoint  
Management dorește să creeze în mod 
transparent parteneriate pe termen mediu și 
lung pentru înțelegerea nevoilor și așteptări-
lor reciproce. 

IMPLICAREA  
PĂRȚILOR INTERESATE

Implicarea părților interesate în procesul de identi-
ficare a priorităților noastre în dezvoltarea durabilă 
a companiei reprezintă un factor esențial pentru 
GreenPoint Management. Încorporând contribuția 
lor ca feedback în strategia noastră de business, 
suntem capabili să abordăm împreună acele as-
pecte care sunt importante pentru fiecare dintre 
noi. Colectarea feedback-ului părților interesate 
este un pas important al evaluării noastre pentru 
matricea de materialitate. Ne ajută să înțelegem 
așteptările lor și să prioritizăm subiectele de 
sustenabilitate în mod eficient, informându-i 
în același timp de abordarea noastră pentru 
sustenabilitate, cât și capacitatea de a ne în-
deplini obiectivele de dezvoltare durabilă. 

Interacțiunea cu părțile interesate într-un 
mod deschis și transparent oferă oportu-
nitatea de a înțelege așteptările și preocu-
pările acestora, permițându-ne în același 
timp să explicăm contextul și provocările 
legate de transformarea noastră.
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Principalele Grupuri  
de părți interesate

Tipul Parților 
Interesate  

(Intern/Extern)

Nivelul de Interes 
în Organizație  

(Scăzut, Mediu, Ridicat)

Nivelul de putere/
influență  

(Scăzut, Mediu, Ridicat)

Management Intern Ridicat Ridicat

Angajat Intern Ridicat Ridicat

Client Extern Ridicat Ridicat

Furnizori Extern Ridicat Ridicat

ADI-uri și UAT-uri Extern Ridicat Mediu

ONG Local/Parteneri proiecte Extern Ridicat Mediu

AFM Extern Ridicat Ridicat

Ministerul Mediului Extern Ridicat Ridicat

Autorități de Reglementare Extern Ridicat Ridicat

Universități Extern Scăzut Scăzut

Asociații Profesionale Extern Scăzut Scăzut

SCHEMA LANȚULUI VALORIC

GreenPoint Management dorește să înțeleagă actualul și potențialul 
impact asupra societății și asupra mediului de-a lungul lanțului valoric 
pentru a lua deciziile optime. Această înțelegere reprezintă un motor de 
creștere și un element al managementului nostru de risc.
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Punct de colectare

Drept de proprietate UAT - ADI

Generator
persoană juridică

Generator
persoană fizică

Stație de sortare

Stație de sortare

Reciclator final

Reciclator final

Colector/i

Operator servicii de salubrizare
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ANALIZA MATERIALITĂȚII 

Analiza materialității reprezintă baza procesului 
de raportare al performanțelor de sustenabilita-
te. Ne ajută să ne asigurăm că eforturile noastre 
rămân concentrate pe acele domenii în care pu-
tem avea cel mai mare impact și care sunt cele 
mai relevante pentru stakeholderii noștri.

În plus, cu fiecare analiză realizată, întărim înțe-
legerea impactului nostru, integrăm și mai mult 
sustenabilitatea în cadrul companiei noastre, ne 
consolidăm abordarea față de implicarea părți-
lor interesate și îmbunătățim calitatea raportării 
noastre. Am efectuat prima noastră evaluare 
holistică a materialității în 2018.

Analiza materialității din 2021 a luat în conside-
rare subiectele relevante din punct de vedere al 
aspectelor care țin de mediu, social și guvernan-
ță (ESG – environmental, social and governance).

Lista de subiecte ESG cu potențial impact, le-am 
evaluat în funcție de 3 criterii diferite:

• Perspectiva părților interesate: probabilitatea 
de a avea un impact asupra raționamentului 
și deciziilor grupurilor cheie de părți intere-
sate.

• Impactul extern: impactul asupra societății și 
planetei în diferite etape ale lanțului valoric al 
GreenPoint Management.

• Impactul intern: impactul asupra performan-
ței generale și a businessului GreenPoint 
Management în ceea ce privește riscurile și 
oportunitățile care au sau vor avea un impact 
asupra valorii companiei.
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TEME MATERIALE ÎNȚELEGEREA LOR

BUSINESS

Guvernanță, 
conformare și 
managementul 
riscului

GreenPoint Management acordă o atenție sporită structurilor de guvernanță, 
din prisma faptului că le asociem cu succesul respectării tuturor angajamentelor 
de business. Ne bazăm în acest demers pe toți partenerii noștri și pe contribuția 
consistentă pe care aceștia o au la îndeplinirea obiectivelor noastre comune. În 
întreg demersul nostru, respectăm practicile și normele care stau la baza tutu-
ror deciziilor.

Etica în afaceri  
și Anticorupție

Aceste aspecte deosebit de importante stau la baza practicilor adoptate și ur-
mate de GreenPoint Management. Compania este construită în jurul acestor 
piloni de bază: integritate, transparență, politici anticorupție, fidelitatea informa-
țiilor. Suntem convinși că numai într-un astfel de context, compania își va putea 
atinge obiectivele de business, motiv pentru care, poziția noastră va rămâne 
fermă față de toate aceste aspecte. 

Concurență loială 
și transparență

Înțelegem faptul că activăm într-o piață liberă și competitivă și ne asigurăm că 
prin toate acțiunile pe care le întreprindem, favorizăm o concurență loială,  pu-
tând crea valoare adăugată businessului. Respectăm prevederile legale în acest 
sens și optăm pentru abordarea unui marketing transparent și responsabil.

Parteneriate 
durabile în lanțul 
de aprovizionare

Recunoaștem importanța furnizorilor noștri pentru buna funcționare a între-
gului lanț valoric. Suntem atenți ca relația cu aceștia să fie una prosperă, motiv 
pentru care ne concentrăm ca procesul de selecție a furnizorilor să fie unul 
structurat care să aibă la bază principii clare și care să contribuie esențial la 
longevitatea parteneriatelor. În același timp, am stabilit metode eficiente de 
evaluare periodică a furnizorilor, pentru a fi siguri că putem identifica din timp 
eventualele zone care necesită îmbunătățiri.

Satisfacția 
clienților

Un aspect esențial pentru noi îl reprezintă satisfacția clienților noștri și de aceea 
ne asumăm standarde de calitate, facem eforturi pentru a îndeplini cerințele 
acestora prin metode responsabile și tratăm fiecare interacțiune, atât economi-
că cât și socială, cu un grad ridicat de seriozitate și respect.

Securitatea 
cibernetică

La GreenPoint Management înțelegem faptul că Securitatea Cibernetică este 
un aspect material deosebit de important pentru compania noastră și de aceea 
ne conformăm cerințelor legale în vigoare și facem tot ce este posibil pentru 
a asigura protecția datelor clienților noștri și a activelor digitale care se află în 
posesia noastră.

Temele materiale relevante pentru companie sunt:
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TEME MATERIALE ÎNȚELEGEREA LOR

MEDIU

Evaluarea 
furnizorilor

Toți furnizorii noștri trec printr-un proces strict de evaluare compus din două 
părți: una administrativă și una tehnică. În cadrul acestui proces pot fi identifi-
cate cu ușurință puncte slabe care pot avea un impact negativ asupra factorilor 
ESG (mediu, sociali și guvernanță). Principiile GreenPoint Management au la 
bază respectul față de mediul înconjurător, motiv pentru care aceste aspecte au 
o importanță semnificativă, cu grad major de influență asupra tuturor partene-
riatelor pe care le încheiem.

Managementul 
resurselor

Motivația noastră în ceea ce privește buna gestionare a resurselor se regăsește 
în numeroasele noastre acțiuni care au în vedere performanțele pe care dorim 
să le atingem în acest sens. Lucrăm continuu pentru a ne optimiza consumurile 
și pentru a implementa noi soluții potrivite fiecărui sector.

Schimbări 
climatice

Suntem conștienți de influența pe care acțiunile economice o au asupra schim-
bărilor climatice, iar datorită domeniului în care activăm, ne considerăm și mai 
responsabili în combaterea efectelor cu impact negativ asupra mediului încon-
jurător. Motivației noastre i se adaugă pasiunea față de ceea ce facem și dorința 
de a obține performanță. Susținem acțiuni de calcul și monitorizare a amprentei 
de carbon și căutăm soluții de diminuare a acesteia.
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TEME MATERIALE ÎNȚELEGEREA LOR

SOCIAL

Educație  
și formare

Ne-am asumat încă de la început responsabilitatea de a contribui esențial la 
transferul de abilități profesionale către toți angajații GreenPoint Management. 
Investim în fiecare membru al echipei noastre, prin training-uri și specializări 
specifice fiecărui post în parte. De asemenea, am extins aria de instruiri și extern 
companiei, prin transferul de cunoștințe către furnizorii noștri. Suntem convinși 
că asemenea practici ne vor poziționa în topul companiilor responsabile din 
punct de vedere social și totodată, ne vor ajuta în atingerea tuturor obiectivelor 
de business.

Diversitate  
și egalitate  
de șanse

GreenPoint Management asigură tuturor angajaților săi un mediu propice pen-
tru diversitate și incluziune socială, cu o atenție sporită asupra recunoașterii și 
respectării drepturilor omului. Acordăm șanse egale tuturor celor interesați de 
pozițiile disponibile în cadrul companiei noastre, prin punerea la dispoziție a 
tuturor informațiilor necesare într-un mod transparent. De asemenea, ne asigu-
răm că toți angajații noștri au o experiență plăcută la locul de muncă și ne dorim 
ca fiecare dintre ei să își exploateze la maximum propriul potențial din punct de 
vedere profesional.

Drepturile  
omului

În cadrul companiei noastre acordăm o atenție majoră acestui aspect și nu ac-
ceptăm sub nicio formă comportamente și atitudini discriminatorii legate de 
gen, religie, vârstă, opinii, situație economică sau de orice altă natură.

Investiții în 
comunitate

GreenPoint Management va continua să își demonstreze responsabilitatea so-
cială, la fel cum a făcut-o și până acum – printr-o implicare consistentă în cadrul 
comunităților locale. Suntem siguri că prin desfășurarea proiectelor de CSR și 
prin alocarea de bugete în puncte cheie, vom contribui la dezvoltarea comuni-
tăților locale în ceea ce privește sustenabilitatea. Sprijinim și investim în proiecte 
de conștientizare și infrastructură de colectare separată în comunități alături 
de parteneri locali și UAT-uri. Acest tip de implicare va rămâne în continuare un 
element de maxim interes pentru compania noastră.

Sănătatea, 
securitatea  
și bunăstarea 
angajaților

Prin respectarea reglementărilor legale în vigoare și datorită procedurilor pe 
care le aplicam, asigurăm un mediu sigur și sănătos pentru angajații noștri. În-
țelegem că bunăstarea angajaților este direct proporțională cu productivitatea 
acestora și de aceea, oferim beneficii și facem eforturi pentru a crește constant 
nivelul de satisfacție al angajaților.



GreenPoint Management crede în valoarea 
adăugată printr-un dialog permanent și 
deschis cu părțile interesate cu privire la o 
gamă completă de priorități.

Astfel, în urma unui sondaj de evaluare 
robust la care au participat 81 de părți in-
teresate (interne 60,49% și externe 39,51%) 
și care a cuprins 14 subiecte din categoriile 
social, mediu și economic pe care le consi-
derăm importante și relevante pentru ac-
tivitatea business-ului nostru, GreenPoint 
Management a determinat aspectele mate-
riale și situațiile asupra cărora trebuie să se 
concentreze.

Prezentarea generală a rezultatelor a confir-
mat că sustenabilitatea continuă să crească 
în importanță și că factorii ESG joacă un rol 
din ce în ce mai important pentru toate păr-
țile interesate, indiferent de grupul pe care 
îl reprezintă.

În cadrul sondajului am primit un număr 
mare de răspunsuri din partea angajaților, 
fapt ce demonstrează parcursul nostru 
în domeniul raportării performanțelor în 
sustenabilitate și definirea de noi acțiuni în 
direcția dezvoltării durabile.

/ NUMĂR RESPONDENȚI 

Management
2020 ▶ 11
2021 ▶ 11

Angajați
2020 ▶ 31
2021 ▶ 38

Clienți
2020 ▶ 20
2021 ▶ 19

Furnizori
2020 ▶ 7
2021 ▶ 6

ADI-uri și UAT-uri
2020 ▶ 2
2021 ▶ 2

ONG Local/Parteneri proiecte
2020 ▶ 4
2021 ▶ 5
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ONG Local/Parteneri proiecte
2020 ▶ 4
2021 ▶ 5

Răspunsurile și perspectivele adunate în ca-
drul chestionarului față de subiectele mate-
riale abordate de GreenPoint Management, 
oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare 
a părților interesate. Astfel, am identificat o 
serie de propuneri venite din partea respon-
denților, care sunt aliniate activității noastre 
și pe care le avem în vedere:

• Analiza referitoare la tendințele pe ter-
men scurt și lung pentru gestionarea 
deșeurilor provenite din ambalaje per 
fiecare tip de ambalaj.

• Educația populației privind deșeurile 
și tratarea acestora ca resurse, cu in-
frastructura ușor accesibilă în realizarea 
colectării.

• Schimbările climatice și cum am putea 
contribui la diminuarea efectelor nega-
tive prin prelucrarea separată optimă a 
deșeurilor.

• Creșterea gradului de implicare al comu-
nităților locale în gestionarea corectă și 
activă a deșeurilor generate.

• Teme de economie circulară, ecodesign 
de produs, managementul resurselor.

• Organizarea de workshop-uri & webinarii.

Total 2020

76
Total 2021

81

2020
Răspunsuri PI interne ▶ 55,26%

Răspunsuri PI externe ▶ 44,74%AFM
2020 ▶ 0
2021 ▶ 0

Ministerul Mediului
2020 ▶ 0
2021 ▶ 0

Autorități de Reglementare
2020 ▶ 0
2021 ▶ 0

Universități
2020 ▶ 1
2021 ▶ 0

Asociații Profesionale
2020 ▶ 0
2021 ▶ 0

2021
Răspunsuri PI interne ▶ 60,49%

Răspunsuri PI externe ▶ 39,51%
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MATRICEA MATERIALITĂȚII
În urma colectării și analizării datelor cantitative 
adunate prin procesul de implicare a părților inte-
resate, am realizat Matricea Materialității aferentă 
anului 2021.

Ne dorim ca strategia noastră să rămână în frun-
tea tendințelor în evoluție. Din acest motiv, consi-
derăm că atât subiectele noastre materiale, cât și 
acele subiecte emergente sunt prioritatea noastră 
principală.

Relevanța impactului - GreenPoint ManagementMedie
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LIMITELE TEMELOR MATERIALE
Conținutul prezentului raport a fost definit considerând următoarele limitări:

DIMENSIUNE/TEMA MATERIALĂ
DOMENIU DE APLICARE / LIMITĂRI

INTERN Limitări EXTERN Limitări
BUSINESS

1 Guvernanță, conformare și manage-
mentul riscului GP  F, ONG, AUTP, C, AP

2 Etica în afaceri și Anticorupție GP AUTP, F, C, ONG, AP

3 Concurență loială și transparență GP AUTP, F, C, ONG, AP

4 Parteneriate durabile în lanțul de apro-
vizionare GP  F, C

5 Satisfacția clienților GP  C, F

6 Securitatea cibernetică GP  AUTP, F, C, ONG, AP, U 
MEDIU

7 Evaluarea furnizorilor GP F, C, AUTP, ONG 
8 Managementul resurselor GP AUTP, F, C, ONG, AP, U

9 Schimbări climatice GP AUTP, F, C, ONG, AP, U

SOCIAL

10 Educație și formare GP U, AP, ONG, F, C

11 Diversitate și egalitate de șanse GP AUTP, F, C, ONG, AP, U

12 Drepturile omului GP AUTP, C, ONG

13 Investiții în comunitate GP  C, ONG, AP, U

14 Sănătatea, securitatea și bunăstarea 
angajaților GP AUTP, F, C, ONG, AP, U 

Legenda:  Grupe de părți interesate
GP – GreenPoint – include părțile interesate din cadrul GreenPoint Management 
(angajați, și management)
F – Furnizori
U – Universități 

ONG – ONG-uri
AUTP – Autorități publice – include AFM, Ministerul Mediului, Autorități de Regle-
mentare 
C – Consumatori/Clienți
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Impact  
economic

GreenPoint Management prin activitatea de zi cu zi aderă la cerințele din Pactul verde european, 
care urmărește ameliorarea bunăstării și a sănătății cetățenilor săi, asigurarea neutralității climatice 
a Europei până în 2050 și protejarea, conservarea și îmbogățirea capitalului natural și a biodiversității  
UE. Prin intermediul campaniilor, proiectelor și inițiativelor noastre de mediu dorim să creăm un impact 
pozitiv și durabil în comunitățile din România. Pentru ca România să devină neutră din punct de vedere 
climatic până în anul 2050, va fi crucială dezvoltarea tehnologiilor inovative, a campaniilor inteligente 
de conștientizare cu adresabilitate națională, a întreprinderilor durabile. Împreună cu autoritățile locale, 
partenerii privați, ONG-urile de mediu etc., dorim să dezvoltăm un limbaj comun, „verde”, pe care îl vom 
putea folosi atunci când investim în proiecte și activități economice care au un impact pozitiv substan-
țial asupra climei și mediului.

La GreenPoint Management susținem ideea de reducere la minim a deșeurilor și prelungirea ciclului de 
viața a produselor și de aceea ne propunem să facilităm tranziția către o economie circulară. Datorită 
naturii activităților noastre, ne angajăm să urmărim tendințele și obiectivele Uniunii Europene și de ace-
ea suntem conștienți de importanța Taxonomiei EU și de rolul pe care aceasta îl joacă în intensificarea 
investițiilor durabile și în aplicarea Pactului Verde European.

În anul 2021, GreenPoint Management a achiziționat un recipient de colectare în formă de sticlă cu o 
capacitate de 132 de litri și 6 containere din polietilenă. Valoarea acestor recipiente depășește suma 
de 16 000 RON.

2020
Număr parteneri ▶ 23

Valoarea totală 
a sponsorizărilor 
(RON) 

▶ 733 367

2021
Număr parteneri ▶ 6

Valoarea totală 
a sponsorizărilor 
(RON) 

▶ 276 709
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CAMPANII DE INFORMARE ONLINE 

Prin misiunea noastră susținem educația  în tot 
ceea ce înseamnă colectarea și reciclarea deșeu-
rilor de ambalaje. Odată ce acestea sunt colectate 
separat, de către fiecare dintre noi, deșeurile de 
ambalaje vor fi reciclate și transformate în noi re-
surse. Astfel, acestea nu vor mai ajunge în natură 
sau la groapa de gunoi, unde pun în pericol me-
diul înconjurător și sănătatea noastră, irosindu-se 
resurse materiale prețioase. În schimb sunt valori-
ficate și primesc o nouă viață.

Prin activitatea noastră, contribuim la dezvol-
tarea infrastructurii de reciclare la nivel națio-
nal și țintim către reducerea principalelor cau-
ze care duc la creșterea cantităților de deșeuri 
depozitate  și anume:

• instalațiile de gestionare a deșeurilor dezvolta-
te în cadrul sistemelor de gestionare integrată 
a deșeurilor nu sunt funcționale sau nu funcți-
onează la capacitatea și cu eficiența planificate;

• lipsa infrastructurii pentru colectarea separată 
a deșeurilor sau operarea defectuoasă a aces-
teia, neimplementarea sistemului „plătește 
pentru cât arunci”, slaba implicarea a operato-
rilor de salubritate și a administrației publice 
locale în colectarea separată a deșeurilor și 
transportul acestora către instalații de tratare 
în vederea valorificării.
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Aportul 
nostru ca 
OIREP

GreenPoint Management este lider de piață în 
România, cu o cotă de aproximativ 17% și acoperă 
cu succes toate domeniile ce țin de managemen-
tul gestionării deșeurilor de ambalaje. 

Obligațiile noastre ca OIREP sunt:
• Îndeplinirea obiectivelor minime de deviere de 

la depozitare a deșeurilor municipale;

• Raportarea semestrială a cantităților către 
AFM;

• Raportarea trimestrială a partenerilor activi/
reziliați către AFM;

• Punerea la dispoziția autorităților a oricăror do-
cumente/informații solicitate;

• Notificarea comisiei de licențiere privind schim-
bările cu impact major asupra activității (tarife, 
acționari etc.);

• Acoperirea costurilor și achiziția cu prioritate a 
cantităților de deșeuri de ambalaje recuperate 
de către UAT/ADI din deșeul municipal;

• Publicarea tarifelor unice și lista partenerilor.

ADI / UAT

AFM

Producător

/ Actorii de pe lanț în sistemul REP

OIREP
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Prin activitatea noastră, ne aducem aportul la dez-
voltarea economiei circulare și sistemului național 
de gestionare a deșeurilor. Astfel, principalele acti-
vități prin care GreenPoint Management interacți-
onează cu toți colaboratorii săi, prin care aducem 
plusvaloare sistemului de gestionare a deșeurilor 
de ambalaje sunt:
• inițierea colaborărilor cu entitățile de tip 

UAT/ADI și actori implicați în procesul de co-
lectare-tratare-sortare-reciclare a deșeurilor 
de ambalaje, susținând în acest fel economia 
circulară prin acoperirea costurilor de ges-
tionare a deșeurilor pentru care GreenPoint 
Management a preluat responsabilitatea;

• elaborarea protocoalelor de colaborare;
• consultanță în vederea îndeplinirii obligațiilor 

legale și interpretarea și includerea în condițiile 
de contractare a fișelor de fundamentare emi-
se de stațiile de sortare;

• consultanță legală și tehnică pentru realizarea 
dosarului de trasabilitate pentru deșeurile de 
ambalaje provenite din deșeuri municipale;

• sprijin în gestionarea deșeurilor de ambalaje 
tranzacționate fizic, spre exemplu oferirea su-
portului în identificarea și contractarea socie-
tăților comerciale pentru preluarea deșeurilor 
de ambalaje rezultate din sortare;

• sprijin în elaborarea și implementarea progra-
melor și campaniilor de informare și conștien-
tizare precum și a campaniilor de susținere a 
colectării separate destinate populației.

Tratăm cu responsabilitate modul în care cola-
borăm cu partenerii noștri, deoarece înțelegem 
că acest aspect poate avea impact semnificativ 
asupra activității noastre și de aceea, avem la bază 
valori solide. Compania noastră activează în 41 de 
județe plus Municipiul București din România.

Reciclator

Colector

Operator servicii de salubrizare

/ Actorii de pe lanț în sistemul REP
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EVALUAREA FURNIZORILOR
Toți furnizorii noștri trec printr-un proces strict 
de evaluare compus din două părți: una admi-
nistrativă și una tehnică. În cadrul acestui proces 
pot fi identificate cu ușurință lacune și nereguli 
care pot periclita mediul înconjurător. Principiile 
GreenPoint Management au la bază respectul față 
de mediul înconjurător, motiv pentru care aceste 
aspecte au o importanță semnificativă, cu grad 
major de influență asupra tuturor parteneriatelor 
pe care le încheiem.

La GreenPoint Management, înțelegem riscurile 
care pot duce la un impact negativ asupra mediului 
și de aceea ne selectăm furnizorii prin intermediul 
unei proceduri structurate în două etape prin care 
ne asigurăm că aceștia se încadrează în parametrii 
optimi ce permit o colaborare sustenabilă:

AUDITUL LEGAL ȘI FINANCIAR
Acest prim pas din procesul de auditare se referă 
la evaluarea operatorului economic din punct de 
vedere administrativ – acesta trebuie să prezinte 
un dosar cu acte doveditoare referitoare la activi-
tatea sa. Toate certificările și avizele trebuie să fie 
corespunzătoare și reactualizate conform norme-
lor legale. De asemenea, operatorul trebuie să co-
respundă și din punct de vedere fiscal și economic.

AUDITUL TEHNIC
Acesta constă în evaluarea în teren a fiecărui 
operator economic, prin vizita realizată de către 
reprezentanții GreenPoint Management la loca-
ția operatorului economic. În această etapă sunt 
luate în considerare mai ales, aspectele legate de 
capacitate și sustenabilitate în activitatea pe care 
aceștia o desfășoară.

Din totalul de 173 de furnizori, cu 23  
avem relații contractuale noi. Acești parteneri au 
fost incluși pe lista colaboratorilor noștri în urma 
procesului de auditare, atât din punct de vedere 
tehnic, cât și din punct de vedere administrativ.

Total 2021

100%

Total 2021

100%

/ FURNIZORI NOI CARE AU 
FOST EVALUAȚI FOLOSIND 
CRITERII DE MEDIU

/ NUMĂRUL DE FURNIZORI 
EVALUAȚI PENTRU IMPACTUL 
ASUPRA MEDIULUI
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/ FLOTĂ

/ TIP DE COMBUSTIBIL (L)

/ CONSUM DE ENERGIE ELECTRICĂ

Datorită faptului că GreenPoint Management nu 
dispune de echipamente consumatoare de gaze 
naturale, la fel ca și în anii precedenți, în anul 
2021 nu s-a înregistrat niciun consum de gaze 
naturale în cadrul companiei.

MANAGEMENTUL 
RESURSELOR
Motivația noastră în ceea ce privește buna gesti-
onare a resurselor se regăsește în numeroasele 
noastre acțiuni care au în vedere performanțele pe 
care dorim să le atingem în acest sens. Lucrăm con-
tinuu pentru a ne optimiza consumurile și pentru a 
implementa noi soluții potrivite fiecărui sector.

Deoarece acest aspect face parte din activitățile 
companiei, reducerea cantităților de deșeuri ge-
nerate de acțiunile pe care le întreprindem este o 
parte importantă a responsabilității noastre socia-
le. Luăm inițiative în direcția reciclării și reutilizării 
materialelor folosite și căutăm constant noi moda-
lități de a ne îmbunătăți modul de operare.

/ MATERIALE  
UTILIZATE ÎN BIROURI

Hârtie reciclată  
(nr. coli A4)
2019 ▶ 16 887
2020 ▶ 16 038
2021 ▶ 52 500

MWh
2019 ▶ 16,12
2020 ▶ 15,24
2021 ▶ 28,10

Număr mașini
2019 ▶ 9
2020 ▶ 12 Diesel 3

2021 ▶ 14 Benzină 10
Electric 1▶

▶
▶

Benzină
2019 ▶ 15 613
2020 ▶ 15 992
2021 ▶ 24 841

Motorină
2019 ▶ 7 249
2020 ▶ 6 270
2021 ▶ 9 660

Total 2019

22 862
Total 2020

22 262
Total 2021

34 501
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Una dintre cele mai importante resurse pe care 
societatea noastră o gestionează sunt deșeurile 
de ambalaje pentru care am preluat răspunde-
rea extinsă a producătorilor. Aceste cantități de 
deșeuri reprezintă materii prime secundare, care 
contribuie la obiectivele globale ale României de a 
implementa în mod eficient o economie circulară 
prosperă.

2020 2021

GL

70

Sticlă 62 094 71 172

Din care primare 62 072 71 168

PET

01

PET 40 215 38 559

Din care primare 39 884 38 353

O

07

Alte Plastice 34 068 39 787

Din care primare 22 379 26 545

PAP

20

Hârtie Carton 82 037 96 309

Din care primare 38 192 45 336

FE

40

Metal (Oțel) 6 743 7 247

Din care primare 6 220 6 529

ALU

41

Aluminiu 6 293 6 237

Din care primare 6 186 6 203

FOR

50

Lemn 22 550 25 970

Din care primare 885 1 811

/ CANTITĂȚI DE DEȘEURI  
GESTIONATE (TONE)

/ TOTAL DEȘEURI GESTIONATE (TONE)

Total 2020

254 001
din care primare

175 817

Total 2021

285 282
din care primare

195 944

În 2021, cantitatea totală de deșeuri gestionată a 
înregistrat o creștere de 12,31%.
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lor climatici și a metodologiei în această direcție, 
obiectivul fiind minimizarea amprentei noastre 
de carbon.
Creșterea amprentei de carbon din anul 2021 
față de anii precedenți este cauzată de mai mul-
ți factori rezultați din intensificarea activității 
în acest an: creșterea numărului de angajați (cu 
20,5% față de anul 2020), ridicarea restricțiilor 
impuse în contextul pandemiei de COVID-19, 
reluarea activității de interacționare fizică cu 
prestatori de servicii (colectori, reciclatori, valo-
rificatori, stații de sortare, UAT-ADI) și reluarea 
activităților de auditare/evaluare a furnizorilor 
prin deplasare fizică în locații, pentru a asigura 
evaluare tehnică adecvată.

Suntem conștienți de influența pe care acțiunile 
economice o au asupra schimbărilor climatice, iar 
datorită domeniului în care activăm, ne conside-
răm și mai responsabili în combaterea efectelor cu 
impact negativ asupra mediului înconjurător. Mo-
tivației noastre i se adaugă pasiunea față de ceea 
ce facem și dorința de a obține performanță. 
Recunoaștem faptul că subiectul schimbărilor cli-
matice reprezintă cea mai mare provocare globală 
în momentul de față și de aceea acțiunile noastre 
se aliniază cu obiectivele Uniunii Europene. Sun-
tem conștienți că schimbările climatice afectează 
economia, piața și societatea, prezentând atât 
riscuri, cât și oportunități pentru investitori. Ne 
angajăm în mod continuu în evaluarea parametri-

2019
Domeniul  
de aplicare 1 ▶ 51 126

Domeniul  
de aplicare 2 ▶ 7 881

2020
Domeniul  
de aplicare 1 ▶ 49 554

Domeniul  
de aplicare 2 ▶ 7 451

2021
Domeniul  
de aplicare 1 ▶ 82 636

Domeniul  
de aplicare 2 ▶ 9 554

Total 2019

59 007
Total 2020

57 005
Total 2021

92 190

/ EMISII (kg CO2eq)

SCHIMBĂRI CLIMATICE
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Responsabilitatea  
noastră

DREPTURILE OMULUI

Considerăm că oamenii reprezintă un pilon de bază în angrenajul oricărui business. De aceea, GreenPoint 
Management pune accent pe dezvoltarea profesională a fiecărui membru al echipei și urmărește să 
consolideze o comunitate stabilă, orientată spre rezultate.

Training-urile interne, adaptate fiecărui rol, crearea unui plan individual de dezvoltare profesională și pro-
iectele de CSR sunt doar câteva exemple din inițiativele menite să ofere angajaților noștri o experiență 
completă, bazată pe diversitate, egalitate, siguranță, colaborare și progres.

de angajații noștri și urmărim îndeaproape să 
evităm posibilele astfel de situații care ar putea să 
apară. Este o preocupare permanentă pentru noi 
să creăm un mediu de lucru armonios și echilibrat. 
De asemenea, unele dintre punctele noastre forte 
în ceea ce privește alegerea și gestionarea forței de 
muncă sunt incluziunea și diversitatea. Un indica-
tor cheie de performanță îl reprezintă diversitatea 
angajaților  atât din punct de vedere al sexului – 
femei și bărbați, cât și din punct de vedere al vâr-
stei – nu există o limitare de vârstă inferioară sau 
superioară, în afară de cea impusă prin lege,  ceea 
ce generează pentru noi un avantaj competitiv.

În anul 2021, compania GreenPoint Management 
nu a înregistrat incidente de discriminare.

În cadrul companiei noastre acordăm o atenție 
majoră acestui aspect și nu acceptăm sub nicio 
formă comportamente și atitudini discriminatorii 
legate de gen, religie, vârstă, opinii, situație eco-
nomică sau de orice altă natură.

Cel mai important pilon pentru compania noas-
tră este reprezentat de oameni. De aceea, tratăm 
cu mult respect tot ce ține de drepturile omului, 
descurajând discriminarea de orice natură.  

În cadrul GreenPoint Management promovăm 
egalitatea de șanse și nu facem nicio diferenți-
ere pe criterii de sex, vârstă, dizabilitate, origine 
etnică sau rasială, religie, convingeri sau orien-
tare sexuală.  Avem toleranță zero față de orice 
formă de discriminare, suntem mereu aproape 
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DIVERSITATE ȘI  
EGALITATE DE ȘANSE
GreenPoint Management asigură tu-
turor angajaților săi un mediu propice 
pentru diversitate și incluziune socială, 
cu o atenție sporită asupra recunoaș-
terii și respectării drepturilor omului. 
Acordăm șanse egale tuturor celor 
interesați de pozițiile disponibile în 
cadrul companiei noastre, prin pune-
rea la dispoziție a tuturor informațiilor 
necesare, într-un mod transparent. De 
asemenea, ne asigurăm că toți anga-
jații noștri au o experiență plăcută la 
locul de muncă și ne dorim ca fiecare 
dintre ei să își exploateze la maximum 
propriul potențial din punct de vedere 
profesional.

GreenPoint Management descurajea-
ză ferm orice formă de discriminare 
legată de gen, religie, naționalitate, 
opinie politică sau de altă natură, diza-
bilitate, vârstă, stare civilă sau situație 
economică. Tratăm acest aspect cu 
deosebită atenție și ne asigurăm că 
drepturile omului sunt întotdeauna 
respectate.

Considerăm că diversitatea reprezintă 
un element esențial în dezvoltarea 
unui mediu de lucru creativ și inovator, 
și de aceea, ne străduim să facilităm 
crearea unui context favorabil dialo-
gurilor oneste și productive în rândul 
angajaților noștri.

femei

femei

femei

femei

bărbați

bărbați

bărbați

bărbați

9

15

18

11

7

3

8

4

/ ANGAJAȚI ÎN FUNCȚII DE EXECUȚIE (ECHIPA)

/ ANGAJAȚI ÎN FUNCȚII DE MANAGEMENT

44%

17%

31%

27%

56%

83%

69%

73%

/ TOTAL 
2020

16

/ TOTAL 
2020

18

/ TOTAL 
2021

26

/ TOTAL 
2021

15
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< 30 ani 

30 - 50 ani

> 50 ani 

3 2

15 20

6 7

1 1

8 8

2 3

/ NUMĂRUL TOTAL ANGAJAȚI ÎN FUNCȚIE DE GEN ȘI VÂRSTĂ

/ TOTAL 
2020

34
/ TOTAL 

2021

41

2020
sub 30 ani ▶ 4 11%

30-50 ani ▶ 23 67%

peste 50 ani ▶ 8 22%

2021
sub 30 ani ▶ 3 7%

30-50 ani ▶ 28 68%

peste 50 ani ▶ 10 24%
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▲ creștere

20%
/ TOTAL 

2020

34
/ TOTAL 

2021

4124
70,6%
bărbați

29
70,7%
bărbați

10
29,4%

femei

12
29,3%

femei

/ ANGAJAȚI CU CONTRACT DE MUNCĂ DURATĂ NEDETERMINATĂ 

Raportul dintre femei și bărbați este de aproximativ 1/3.

Toți angajații GreenPoint Management beneficiază de contracte de muncă pe perioadă nede-
terminată și cu normă întreagă.

În cadrul companiei GreenPoint Management, nu există angajați acoperiți de acorduri de  
negociere colectivă (contracte colective de muncă).
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Management investim constant în îmbunătățirea 
continuă a echipei. Suntem conștienți că putem 
evolua doar în măsura în care angajații progresează.
În anul 2021, au fost susținute training-uri de spe-
cialitate cu toți membrii echipei, însă majoritare 
au fost ședințele de dezvoltare și coaching de tip 
unu la unu, cu scopul de a optimiza interacțiunile 
sociale la nivelul grupului pentru îmbunătățirea 
activității și performanței, dar și pentru creșterea 
coeziunii sociale și sentimentului de apartenență.
Principalele obiective ale acestui proces au fost:
• Optimizarea relațiilor interpersonale cu colegii 

de birou, clienții și furnizorii;
• Dezvoltarea unor abilități și aptitudini specifice;
• Dezvoltarea unui nivel mai bun de înțelegere a 

dinamicilor psihoemoționale în cadrul relațiilor 
interpersonale.

▲ creștere

50%

Ne-am asumat încă de la început responsabili-
tatea de a contribui esențial la transferul de abi-
lități profesionale către toți angajații GreenPoint 
Management. Investim în fiecare membru al echi-
pei noastre, prin training-uri și specializări specifi-
ce fiecărui post în parte. De asemenea, am extins 
aria de instruiri și extern companiei, prin transferul 
de cunoștințe către furnizorii noștri. Suntem con-
vinși că asemenea practici ne vor poziționa în to-
pul companiilor responsabile din punct de vedere 
social și totodată, ne vor ajuta în atingerea tuturor 
obiectivelor de business.
Departamentul HR din cadrul companiei noastre 
pune mult accent pe dezvoltarea profesională a 
angajaților GreenPoint Management.  Pentru a se 
bucura de un progres continuu, managementul 
carierei acestora se bazează pe următoarele ele-
mente care au o importanță deosebită pentru noi:
• Formare și dezvoltare continuă; 
• Specializare adaptată fiecărei funcții în parte; 
• Claritate în descrierea atribuțiilor aferente fie-

cărui angajat; 
• Modalități de motivare a personalului; 
• Armonizarea obiectivelor personale ale fiecărui 

angajat cu cele organizaționale;
• Pentru a facilita dezvoltarea profesională a 

angajaților noștri, colaborăm cu Iceu Training 
Group – o companie specializată în acest do-
meniu.

Avem o cultură organizațională de tip kaizen și o 
mentalitate bazată pe creșterea continuă. Con-
siderăm că micile îmbunătățiri zilnice pe care le 
facem vor impacta în mod pozitiv activitățile pe 
care le întreprindem. Avem o perspectivă pe ter-
men lung și urmărim în rândul angajaților noștri 
progresul cu pași mici, dar siguri.  
Angajații reprezintă resursa cea mai valoroasă 
într-o companie, motiv pentru care la GreenPoint 

2020

20
2021

30

▲ creștere

21%
2020

420
2021

510

/ NUMĂR TOTAL DE ORE  
TRAINING ANGAJAȚI

/ NUMĂR DE ANGAJAȚI CARE 
PRIMESC REGULAT EVALUĂRI PRIVIND 
PERFORMANȚELE ȘI DEZVOLTAREA 
CARIEREI

EDUCAȚIE ȘI FORMARE
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facilitat perfecționarea obiectivelor pentru urmă-
torii ani cât și inexistența accidentelor de muncă în 
2021 și lipsa abaterilor de la procedurile existente. 

Suntem preocupați de îmbunătățirea continuă a 
performanțelor de sănătate și securitate în muncă 
și de condițiile sigure de lucru, prin minimizarea 
sau eliminarea riscurilor pentru întregul personal.

Punem accent pe comunicarea politicii în cadrul 
organizației și conștientizarea tuturor angajați-
lor privind rolul acestora în realizarea politicii și 
obiectivelor, cunoașterea cerințelor sistemelor 
de management implementate, contribuția lor și 
beneficiile performanței îmbunătățite.

Ne concentrăm asupra reducerii riscurilor privind 
sănătatea și securitatea în muncă pentru proprii 
angajați, vizitatori și colaboratori prin desfășurarea 
activităților în condiții de calitate și siguranță.

Toți angajații noștri efectuează controale medica-
le atât la angajare, cât și la diferite perioade de 
timp și în cazul în care situațiile o impun, acestora 
li se acordă concediu medical. Pentru a preveni, 
monitoriza, diagnostica și trata eficient și la timp 
afecțiunile care pot surveni în viața oricui, aceștia 
beneficiază de abonamente private de sănătate.

Prin respectarea reglementărilor legale în vigoare 
și datorită procedurilor pe care le aplicăm, asigu-
răm un mediu sigur și sănătos pentru angajații 
noștri. Înțelegem că bunăstarea angajaților este 
direct proporțională cu productivitatea acestora și 
de aceea oferim beneficii și facem eforturi pentru a 
crește constant nivelul de mulțumire al angajaților.

Ne asumăm răspunderea pentru sănătatea și sigu-
ranța angajaților noștri în cadrul locului de muncă.

Pentru a asigura condiții optime de muncă, instru-
im fiecare angajat în ceea ce privește normele de 
sănătate și siguranță și le oferim acestora echipa-
mentele și materialele necesare pentru a îndeplini 
această acțiune. 

În anul 2021 nu au fost înregistrate accidente 
sau incidente de muncă în cadrul organizației 
noastre.

Ne-am adaptat situației pandemice, luând măsu-
rile adecvate pentru a limita răspândirea virusului 
COVID-19 în cadrul companiei noastre. Am respec-
tat normele de distanțare socială atât prin restruc-
turarea fluxului de personal, cât și a programului 
de lucru. 

Cu toate acestea, experiența dobândită în anul 
precedent și-a spus cuvântul, iar provocările au 
fost întâmpinate într-un mod proactiv și eficient. 

Transmitem informări, identificăm riscuri și even-
tuale pericole și folosim conștiincios practicile de 
instruire ale angajaților noștri, pentru a ne asigura 
că regulile sunt înțelese și respectate.  

Standardul ISO 45001 face par-
te din sistemul nostru integrat 
de management, lucru care a 

Rata de retenție  
a angajaților
2020 ▶ 85,29%

2021 ▶ 85,37%

SĂNĂTATEA, SECURITATEA ȘI 
BUNĂSTAREA ANGAJAȚILOR
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Beneficii 
financiare

▶ Bonus de performanță

▶ Prime de sărbători

▶ Tickete cadou

Beneficii 
nefinanciare

▶ Servicii medicale

▶ Acces la programe de  
      dezvoltare în carieră

▶ Teambuilding

Bărbați
2020 ▶ 2 5,9%

2021 ▶ 1 2,4%

Femei
2020 ▶ 2 5,9%

2021 ▶ 1 2,4%

În anul 2021, în cadrul companiei GreenPoint Management, nu am avut angajați în concediu de 
creștere copil.

/ ANGAJAȚI CARE AU FOST PROMOVAȚI

/ TIPURI DE BENEFICII LA NIVELUL ANULUI 2021

Nr. angajați care au plecat
2020 ▶ 5
2021 ▶ 6

Angajați noi
2020 ▶ 5
2021 ▶ 5

Nr. angajați care au rămas
2020 ▶ 29
2021 ▶ 35

Angajați care au promovat
2020 ▶ 4
2021 ▶ 2

La GreenPoint Management înțelegem că bunăstarea angajaților noștri are o influență directă asu-
pra performanței companiei și de aceea cel mai important pilon pentru noi este reprezentat de 
oameni.
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INVESTIȚII ÎN COMUNITATE

GreenPoint Management va continua să își de-
monstreze responsabilitatea socială, la fel cum a 
făcut-o și până acum – printr-o implicare consis-
tentă în cadrul comunităților locale. Suntem siguri 
că prin desfășurarea proiectelor de CSR și prin 
alocarea de bugete în puncte cheie, vom contri-
bui la dezvoltarea comunităților locale în ceea ce 
privește sustenabilitatea. Acest tip de implicare va 
rămâne în continuare un element de maxim inte-
res pentru compania noastră.

Datorită domeniului în care activăm, conștienti-
zăm faptul că implicarea noastră în acțiunile locale 
și naționale pot genera un impact economic, soci-
al și de mediu pozitiv și de aceea acest aspect ma-
terial reprezintă o prioritate pentru noi. Și în anul 
2021 am dezvoltat proiecte și campanii de educare 
și conștientizare a populației.

Număr  
parteneri

6
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Valoarea totală a 
sponsorizărilor (RON) 

2021

276 709
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PROIECTE ȘI CAMPANII  
GREENPOINT – 2021

1 Seminar de educație ecologică
Peste 800 de elevi și cadre didactice au 
participat la cele 2 sesiuni de training. 

EcoTraining-ul a fost organizat de partenerii noștri 
de la Asociația Act for Tomorrow și Consiliul Națio-
nal al Elevilor, cu ocazia Zilei Internaționale a Edu-
cației pentru Mediu, în cadrul căruia ne bucurăm 
că am fost parteneri.
Pentru cei mai activi și atenți participanți, noi, 
GreenPoint Management, am pregătit 30 de pre-
mii cool și eco-friendly. Este vorba de 10 baterii 
portabile din bambus, 10 mini-boxe portabile 
eco-friendly și 10 sticle reutilizabile pe care să le 
porți cu tine oriunde ai merge.

2 Transfer de experiență pentru un 
sistem de colectare separată eficient
GreenPoint Management a prezentat 

exemplele de bună practică din România, actorii 
implicați în sistemul de colectare și raportare, cele 
mai importante momente cheie din cadrul fluxu-
lui de management al deșeurilor și de asemenea, 
informații relevante despre dimensiunea pieței 
vizată de acest sistem. Asociația de Dezvoltare In-
tercomunitară pentru Salubritate Iași a împărtășit 
exemplul de bună practică privind colectarea și 
sortarea deșeurilor din cadrul municipalității și a 
prezentat rolul ADI-urilor în acest sistem. 
Proiectul demarat de GreenPoint Management cu 
A.O. Reciclare în Republica Moldova este genul de 
proiect pe termen lung care ne onorează. Consi-
derăm că avem datoria să ne susținem partenerii, 
fiindcă așa cum noi am învățat de la partenerii 
noștri europeni, ne dorim la rândul nostru să trans-
mitem experiența acumulată pentru ca vecinii de 
peste Prut să poată evita erorile din procesul de 
implementare a sistemului de preluare a respon-
sabilității extinse a producătorului.
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3 Otopeni Reciclează – dotare cu 
infrastructura de colectare
Începând cu 1 februarie 2021, prin progra-

mul Otopeni Reciclează, Primăria Otopeni alături 
de Urban SA și GreenPoint Management, a fost 
începută distribuirea pubelelor dedicate pentru 
colectarea separată a deșeurilor de ambalaje din 
sticlă. 
Ne bucurăm să fim parteneri ai acestei inițiative, 
care contribuie atât la gestionarea mai eficientă a 
deșeurilor de ambalaje, cât și la informarea în timp 
real a cetățenilor cu privire la noile schimbări. Au 
fost colectate și reciclate peste 100 de tone de sti-
clă în cadrul acestui program.
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Ne-am bucurat să anunțăm startul programului 
pilot de colectare separată a deșeurilor în 69 de 
unități de învățământ din Sectorul 6 al Bucureș-
tiului, lansat de ASAP România (Armata Selectării 
Atente a Plasticului), program de responsabilitate 
socială inițiat de The Institute și susținut de Lidl 
România, în cadrul căruia suntem parteneri stra-
tegici, alături de Urban SA, Primăria Sectorului 6, 
Inspectoratul Școlar al Municipiului București și 
Administrația Școlilor Sector 6 București. 

Programul pilot de colectare separată reprezintă 
un prim pas pentru dezvoltarea unui model func-
țional și eficient de colectare separată a deșeurilor 
reciclabile generate în toate școlile din România. 

Acest  program va ajunge în toate reședințele de 
județ din România în anul școlar 2021-2022, are ca 
scop să genereze schimbare în comportamentul 
adolescenților față de plastic și se va extinde în 
cursul anului școlar 2021-2022, de la 10 orașe la 41 
orașe și în cele 6 sectoare ale Capitalei.

Programul ASAP implică acțiuni concentrate pe 
trei direcții: Desfășurarea unei campanii de educa-
re adresate elevilor, care se axează pe explicarea 
modului corect de colectare a deșeurilor pe fracții, 
respectiv plastic, hârtie, metal și sticlă, dar și a tra-
seului deșeurilor după colectare, în stațiile de sor-
tare/reciclare, pentru a îmbunătăți calitatea colec-
tării și gradul de reciclare și de a contribui, astfel, la 
reducerea poluării cu ambalaje; Sprijinirea școlilor 
pentru optimizarea infrastructurii de colectare se-
parată a deșeurilor reciclabile, alături de calibrarea 
optimă a volumului, distribuției și amplasării reci-
pientelor dedicate colectării selective în interiorul 
și la exteriorul școlilor; Colectarea și corelarea de 
date de la furnizorul de salubritate contractat de 
autoritățile publice pentru ridicarea atât a deșeuri-
lor reciclabile, cât și a celor menajere, cu obiectivul 
de a urmări calitatea colectării pe fracții și a aduce 
îmbunătățirile necesare în timp real. Pentru a atin-
ge toate obiectivele programului, ASAP România 
a încheiat un protocol de colaborare cu Ministerul 
Mediului, Apelor și Pădurilor, cu Consiliul Național 
al Elevilor și cu GreenPoint Management.

4 ASAP – Armata Selectării Atente a Plasticului
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5 Acțiune de 
ecologizare –  
Lacul Grivița,     

     București
În data 29 mai, am fost 
invitați să fim parteneri 
la activitatea de ecologi-
zare de pe malurile lacu-
lui Grivița, organizată de 
membrii Club Ecotur.

Evenimentul a avut ca 
scop curățarea deșeuri-
lor abandonate irespon-
sabil în natură, pentru a 
lăsa în urma noastră un 
loc mai curat și pentru a 
da un exemplu pozitiv de comportament ecologic 
și responsabil.

Astfel de proiecte comunitare, care au la bază pro-
tejarea mediului, precum și promovarea spiritului 
civic și a educației ecologice, reprezintă una dintre 
preocupările de bază ale organizației noastre.

În cadrul acțiunii au fost strânși peste 100 saci de 
deșeuri, adică aproximativ 500 kg.
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6 ECOremORCA
ECOremorca s-a desfășurat în perioada 
22 iulie – 08 august pe plaja Sandalandala  

din Vama Veche și respectiv,  în perioada 09-29 au-
gust la Aroa Beach Mamaia, cu un număr impresi-
onant de ambalaje colectate: 5 567 de recipiente.

Voluntarii au oferit premii de sezon pentru colecta-
rea separată a sticlelor PET.

ECOremorca este o inițiativă aproape de oameni, 
gândită tocmai pentru a sprijini un model de trai 
sustenabil, un proiect prin care punem la dispoziție 
sisteme inteligente de colectare a sticlelor din PET. 
Atenția rămâne pe un comportament responsabil, 
indiferent dacă suntem acasă, călătorim în scop de 
afaceri sau în vacanță.

ECOremorca este un sistem inteligent de colecta-
re separată a deșeurilor, prevăzut cu două echipa-
mente de tip RVM (Reverse Vending Machine), care 
includ un compactor intern, astfel fiind posibilă 
colectarea unui volum mult mai mare de deșeuri 
reciclabile decât în coșuri obișnuite! ECOremorca a 
mai fost folosită până acum în campanii preceden-
te „După noi”, ea fiind inclusă, printre altele, între 
soluțiile de infrastructură de colectare separată de 
la festivaluri precum Untold, Neversea și nu numai.
Prin această campanie ne-am dorit să convingem 
cât mai mulți români că ceea ce lăsăm @DupaNoi 
generațiilor următoare stă doar în puterea și deci-
ziile noastre.
ECOremorca este o inițiativă inovativă de colectare 
a deșeurilor de pe litoral, dezvoltată de @Coca-Cola 
HBC, cu sprijinul GreenPoint Management și al 
Asociației CSR Nest.
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7 ExtravaCANza
ExtravaCANza, o inițiativă prin care turiș-
tii sunt informați cu privire la importanța 

colectării și reciclării dozelor din aluminiu și sunt 
invitați să depună dozele consumate într-un aparat 
inteligent de colectare. În schimbul dozelor folosi-
te, turiștii sunt recompensați cu doze de băutură 
sau articole de vacanță. 
Astfel, 31 400 doze din aluminiu, echivalentul a 
aproximativ 400 kg, au fost colectate în cele 23 de 
zile de campanie, până în data de 22 august. Sunt 
rezultate care ne bucură extrem de mult și care 
demonstrează că, românii au luat obiceiurile bune 
cu ei și în vacanță.

Proiectul inițiat de Every Can Counts, în parte-
neriat cu După Noi, Coca-Cola HBC, GreenPoint 
Management, ALRO, Bergenbier S.A., PENNY 
Romania și Can Pack Recycling, a urmărit să sen-
sibilizeze turiștii cu privire la respectarea mediului 
și la reciclabilitatea infinită a dozelor din aluminiu. 
ExtravaCANza a fost una dintre cele mai de succes 
campanii care au încurajat colectarea separată și 
reciclarea pe litoral, fiind foarte populară în rândul 
turiștilor din Mamaia.
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8 Electric Castle
Am fost extrem de bucuroși să participăm la o nouă 
ediție Electric Castle, alături de Lidl România și să 

avem oportunitatea să contribuim la un festival curat, dar și 
la renovarea castelului Bánffy din Bonțida. 

Atât în Bonțida, cât și în locațiile din Cluj-Napoca, împreună 
cu Lidl, am amplasat aparate de colectare separată auto-
mată, iar pentru fiecare recipient PET sau doză de aluminiu 
colectată, Lidl România a donat câte 1 leu pentru reabilitarea 
monumentului. 

În ultimii doi ani, Lidl România a susținut renovarea castelului 
Bánffy cu peste 194 500 de lei. În 2019, prin intermediul iniția-
tivei Royal Bank of Plastic, au fost donați 94 500 lei, cu sprijinul 
tuturor celor care au folosit automatele de colectare separată 
din cadrul festivalului. Cu ajutorul sumelor totale strânse, au 
fost realizate lucrări interioare în cadrul clădirii principale a 
castelului, construcția unor scări interioare și a unei rampe 
de acces, care fac legătura între două segmente separate ale 
etajului. În continuare, sunt vizate lucrări de restaurare a unor 
porți și uși aferente clădirii principale și de la grajduri, precum 
și dezvoltarea infrastructurii pentru a facilita accesul turiștilor 
la castelul Bánffy.
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9 Școala de vară
În luna august, alături de Asociația Noi 
Destine, am fost alături de elevii și cadre-

le didactice din Comuna Dridu, județul Ialomița. 
Deși în vacanță, peste 25 de elevi au participat la 
atelierul facilitat de echipa noastră și au învățat 
mai multe despre cum se pot implica pentru a 
proteja natura și despre importanța colectării și 
reciclării deșeurilor. 

Aceștia au participat la discuții, au lucrat în echipă 
și au urmărit materiale video, învățând să devină 
cetățeni responsabili, pentru care grija față de na-
tură reprezintă o prioritate.

Educarea generațiilor viitoare reprezintă o prio-
ritate pentru echipa noastră și ne bucură fiecare 
context în care putem împărtăși celor mici din 
cunoștințele și experiența acumulată de-a lungul 
anilor.

10 Azi pentru Mâine în Școală
A doua ediție a proiectului ”Azi pen-
tru Mâine în Școală”, inițiat de Asoci-

ația CSR Nest și finanțată de Fundația Coca-Cola, 
în cadrul căruia ne bucurăm că am fost parteneri, 
a ajuns la final.

Ediția din 2020-2021 a reunit 64 de școli din șase 
județe ale țării (Constanța, Călărași, Dolj, Vâlcea, 
Dâmbovița, Ilfov) și Municipiul București și s-a fi-
nalizat cu o cantitate totală de peste 41 de tone de 
deșeuri colectate separat. Școlile incluse în proiect 
au beneficiat, cumulat, de 64 de containere de 
exterior și de 640 de containere de interior pentru 
colectarea separată a deșeurilor, iar colectarea s-a 
făcut pe două fracții: hârtie/carton și plastic/PET + 
aluminiu/can. 

Proiectul „Azi pentru Mâine în Școală” s-a derulat 
prin două componente principale. Pe de o parte, a 
implicat colectarea separată a deșeurilor, însoțită 
de asigurarea infrastructurii necesare atât pentru 
interior, cât  și pentru exterior. Pe de altă parte, la 
fel de importantă este și componenta educaționa-
lă prin intermediul căreia au participat 50 000 de 
elevi din clasele V-VIII.
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11 UNTOLD Festival 2021
4 zile, 6 RVM-uri, 35 633 de doze colectate, 
însemnând 603 kg și o tonă de dans, mu-

zică bună și veselie. Așa putem rezuma experiența 
UNTOLD unde am fost prezenți pentru cel de-al 
treilea an consecutiv. 
Alături de partenerii noștri Ursus Breweries , EcoCan 
CanPack Recycling și Every Can Counts, am reușit 
să încurajăm oamenii să adopte un comportament 
responsabil față de natură, colectând separat deșe-
urile în cele 6 RVM-uri special dedicate procesului 
de colectare. Și, cum orice faptă bună este răs-
plătită, partenerii noștri au oferit diverse premii și 
surprize pentru fiecare participant care a ales să se 
implice în proces.

Premii Afilieri
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12 Plata cu PET 2021
Toamna se numără … PET-urile. Numărătoarea în 
cadrul campaniei „Plata cu PET” arată că peste  

100 000 PET-uri, din care 11 000 sticle Dorna rPET, au fost aduse 
de clienții Carrefour la 20 de magazine Carrefour în toată țara 

sau la stațiile de colectare din cele 8 orașe în care campania 
s-a desfășurat până în prezent. În schimbul sticlelor aduse, 
clienții au primit fructe și legume de la producători români, 

contribuind astfel la reducerea amprentei asupra mediu-
lui și la susținerea producătorilor locali. 

Programul Plata cu PET este la a treia ediție, o inițiativă 
Carrefour România în parteneriat cu Coca-Cola HBC 

După Noi, GreenPoint Management, Green Ambalaje,  
Recycle International și Financiar Recycling.

La edițiile trecute, împreună am colectat 347 000 
de PET-uri astfel, fiind oferite 92 de tone de fructe 
și legume.
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GRI 102  
Dezvăluiri  
generale 2016

102-1 Denumirea organizației 12

102-2 Activități, mărci, produse și servicii 10, 11, 12

102-3 Locația sediului 76

102-4 Locația operațiunilor 21

102-5 Proprietate și forma juridică 12

102-6 Piețe deservite 21

102-7 Amploarea organizației 21

102-8 Informații despre angajați și alți lucrători 52, 53, 54, 56, 57

102-9 Lanțul de aprovizionare 44,45

102-10 Schimbări semnificative în organizație sau lanțul de aprovizionare 21, 22

102-11 Principiul precauției sau abordarea precaută 18, 19

102-12 Inițiative externe 60-69

102-13 Participare în asociații 16, 17

102-14 Cuvânt înainte din partea celui mai înalt reprezentant al companiei 4, 5

102-16 Valori, principii, standarde și norme 10, 11

102-18 Valori, principii, standarde și norme 18, 19

102-22 Componența celui mai înalt organism de guvernare și a comitetelor 
sale 52

102-40 Lista grupurilor de părți interesate 31

102-42 Identificarea și selectarea părților interesate 30
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102-43 Abordarea implicării părților interesate 30

102-44 Subiecte cheie și preocupări ridicate 39

102-45 Entitățile incluse în declarațiile financiare consolidate 48

102-46 Definirea conținutului raportului și a limitelor subiectelor 41

102-47  Lista subiectelor materiale 34, 35, 37

102-48 Informații actualizate 8

102-49 Schimbări în raportare 8

102-50 Perioada de raportare 8
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102-52 Ciclul de raportare 8

102-53 Adresa de contact pentru întrebări privind conținutul raportului 8
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Performanța  
economică 2016

201-1 Valoare economică directă generată și distribuită  12, 21, 42

GRI 203  
Impacturi economice  
indirecte 2016

203-1 Investiții în infrastructură și servicii sprijinite 58

203-2 Impacturi economice indirecte semnificative 22, 23

BUSINESS

Guvernanță, conformare și managementul riscului

GRI 103  
Abordarea  
managerială 2016

103-1  Explicarea subiectului material și a limitei acesteia 18
103-2  Abordarea managementului și componentele acesteia 18, 19
103-3  Evaluarea abordării managementului 18, 19
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GRI 419  
Conformare  
socio-economică 2016

419-1 Neconformare cu legislația și reglementările sociale și economice 19

Etică în Afaceri & Transparență

GRI 103  
Abordarea  
managerială 2016

103-1  Explicarea subiectului material și a limitei acesteia 20

103-2  Abordarea managementului și componentele acesteia 20

103-3  Evaluarea abordării managementului 20

GRI 205  
Anticorupția 2016

205-3 Incidente confirmate de corupție și acțiuni 20

Concurență loială și transparență

GRI 103  
Abordarea  
managerială 2016

103-1  Explicarea subiectului material și a limitei acesteia 20

103-2  Abordarea managementului și componentele acesteia 20

103-3  Evaluarea abordării managementului 20

GRI 206  
Comportament  
anti-competitiv 2016

206-1 Acțiuni legale pentru comportament anticoncurențial,  
antitrust și practici de monopol 20

Parteneriate durabile în lanțul de aprovizionare

GRI 103  
Abordarea  
managerială 2016

103-1  Explicarea subiectului material și a limitei acesteia 21

103-2  Abordarea managementului și componentele acesteia 21, 22, 24

103-3  Evaluarea abordării managementului 22, 23

GRI 204  
Practici de achiziții 2016

204-1 Proporția cheltuielilor cu furnizorii locali 25

Satisfacția clienților

GRI 103  
Abordarea  
managerială 2016

103-1  Explicarea subiectului material și a limitei acesteia 26

103-2  Abordarea managementului și componentele acesteia 26, 27

103-3  Evaluarea abordării managementului 27

Indicator non-GRI – Nivelul de satisfacție al clienților 26
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Securitatea cibernetică

GRI 103  
Abordarea  
managerială 2016

103-1  Explicarea subiectului material și a limitei acesteia 28

103-2  Abordarea managementului și componentele acesteia 28, 29

103-3  Evaluarea abordării managementului 29

GRI 418  
Confidențialitatea  
clienților 2016

418-1 Plângeri cu privire la încălcări ale confidențialității  
clienților și pierderi de date 29

MEDIU
Evaluarea furnizorilor

GRI 103  
Abordarea  
managerială 2016

103-1  Explicarea subiectului material și a limitei acesteia 46

103-2  Abordarea managementului și componentele acesteia 46

103-3  Evaluarea abordării managementului 46

GRI 308  
Evaluarea furnizorilor: 
conformarea cu standardele  
de mediu 2016

308-1 Furnizori noi care au fost verificați folosind criterii de mediu 46

308-2 Impactul negativ asupra mediului în lanțul de aprovizionare  
și acțiunile întreprinse 46

Managementul resurselor

GRI 103  
Abordarea  
managerială 2016

103-1  Explicarea subiectului material și a limitei acesteia 47

103-2  Abordarea managementului și componentele acesteia 47

103-3  Evaluarea abordării managementului 47

GRI 301  
Materiale 2016

301-1 Materiale utilizate, în funcție de greutate sau volum 47

302-1 Consumul de energie în cadrul organizației 47

GRI 306  
Deșeuri 2020

306-2 Gestionarea impacturilor semnificative legate de deșeuri 48
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Schimbări climatice

GRI 103  
Abordarea 
managerială 2016

103-1  Explicarea subiectului material și a limitei acesteia 49

103-2  Abordarea managementului și componentele acesteia 49

103-3  Evaluarea abordării managementului 49

GRI 305  
Emisii 2016

305-1 Emisii GES directe (Domeniul de aplicare 1) 49

305-2 Emisii GES indirecte generate de energie (Domeniul de aplicare 2) 49

SOCIAL
Drepturile omului

GRI 103 
Abordarea  
managerială 2016

103-1  Explicarea subiectului material și a limitei acesteia 50
103-2  Abordarea managementului și componentele acesteia 50
103-3  Evaluarea abordării managementului 50

GRI 406
Non-discriminare 2016

406-1  Incidente de discriminare și măsuri corective întreprinse 50

Diversitate și egalitate de șanse

GRI 103  
Abordarea  
managerială 2016

103-1  Explicarea subiectului material și a limitei acesteia 52
103-2  Abordarea managementului și componentele acesteia 52
103-3  Evaluarea abordării managementului 52

GRI 405
Diversitate și egalitate  
de șanse 2016

405-1 Diversitatea organelor de conducere și a angajaților 52, 53, 54

GRI 401  
Angajare 2016

401-2 Beneficii oferite angajaților cu normă întreagă care nu sunt oferite 
angajaților temporari sau cu jumătate normă 54, 57

Educație și formare

GRI 103  
Abordarea  
managerială 2016

103-1  Explicarea subiectului material și a limitei acesteia 55
103-2  Abordarea managementului și componentele acesteia 55
103-3  Evaluarea abordării managementului 55
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GRI 404  
Training și educație 2016

404-1 Ore mediu de formare pe an per angajat 55

404-2 Programe pentru îmbunătățirea competențelor  
angajaților și programe de asistență pentru tranziție 55
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GRI 103  
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Sănătate și securitate  
la locul de muncă 2018

403-1 Sistem de management al sănătății și securității în muncă 56

403-2 Identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor și investigarea 
incidentelor 56

403-3 Servicii de sănătate a muncii 56, 57
403-5 Formarea angajaților în domeniul sănătății și securității în muncă 56
403-6 Promovarea sănătății angajaților 56
403-9 Accidente de muncă 56

GRI 401  
Angajare 2016

401-1 Recrutarea de noi angajați și rotația personalului 56, 57
401-3 Concediul pentru creșterea copilului 57

Investiții în comunitate

GRI 103  
Abordarea  
managerială 2016

103-1  Explicarea subiectului material și a limitei acesteia 58
103-2  Abordarea managementului și componentele acesteia 58
103-3  Evaluarea abordării managementului 58

GRI 413  
Comunități locale 2016

413-1 Operațiuni cu implicarea comunității locale, evaluări de 
impact și programe de dezvoltare
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65, 66, 67, 68, 69
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