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Raluca Fișer, 
Președinte Asociația Green Revolution

CUVÂNT ÎNAINTE

Niciodată în istoria evoluției nu a existat o specie cu o putere atât de mare de a 
modifica natura. Omul este capabil să radă păduri seculare și să pustiască munții 
sau să crească grădini luxuriante în deșert. Omul este capabil să polueze 
apele cu plastic sau petrol, dar și să salveze specii pe 
cale de dispariție.

Desfășurată sub tema ”Omul, regele naturii”, cea 
de-a doua ediție a Galei Green Report celebrează 
inițiativele celor care își asumă atât puterea cât și 
responsabilitatea pe care o au față de semenii lor 
și mediul înconjurător.  Indiferent că reprezintă 
mediului de afaceri, instituțiile publice locale și 
centrale sau societatea civilă aceștia fac eforturi 
considerabile și constante pentru atingerea unui 
obiectiv comun: sustenabilitatea. 

Le mulțumim și îi apreciem pe toți cei care s-au 
înscris în competiție. Datorită lor știm că inițiativa 
și eforturile noastre sunt răsplătite. Numărul 
proiectelor înscrise în această a doua ediție a 
marcat o creștere semnificativă pentru fiecare 
categorie de premiere, dar și o diversificare a 
tipurilor de proiecte prezentate.

De asemenea, calitatea modului de prezentare a 
proiectelor s-a îmbunătățit semnificativ și sperăm să 
se păstreze această direcție și pentru edițiile viitoare. 

Toate proiectele premiate sunt exemple de bună practică 
pentru ideile și inițiativele asumate, dar mai ales pentru rezultate. 
Considerăm că acestea pot inspira și alte companii, instituții publice sau 
organizații nonguvernamentale să înțeleagă mai bine și mai rapid beneficiile 
unei abordări mai prietenoase cu mediul înconjurător.  

Credem în puterea exemplului și în evoluția speciei umane. Dacă înțelegem 
această responsabilitate, înțelegem și ce greu atârnă coroana. Viitorul Planetei 
este în joc iar mutările sunt toate ale noastre.
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Barna Tánczos, 
Ministrul mediului, apelor și pădurilor

CUVÂNT ÎNAINTE

Salut inițiativa publicației Green Report care, și cu 
ocazia acestei ediții, ce se desfășoară sub deviza 
„Omul, Regele Naturii”, premiază oameni din companii, 
instituții publice, persoane publice, care au găsit soluții 
locale pentru probleme globale de mediu, conștienți 
fiind că singura noastră șansă este o lume sustenabilă. 

Și dacă tot ne-am asumat acest rol de suverani ai naturii, 
nu trebuie să uităm că un rege trebuie să fie blând, 
înțelegător și atent la nevoile regatului, să găsească 
soluții și să ofere un exemplu de comportament 
civic, implicare și responsabilitate. Așa ar trebui să ne 
manifestăm toți în raport cu natura. Cu blândețe, cu 
înțelegere, să încercăm mereu să identificăm probleme 
și să găsim soluții, să ne implicăm cu responsabilitate, 
deoarece, dacă e să privim lucrurile mai filosofic, nu 
noi suntem stăpânii planetei. Nu planeta există datorită 
nouă, noi suntem cei care existăm datorită planetei! 
Planeta este casa trupului nostru și așa cum avem grijă 
de casele în care locuim cu familia, așa ar trebui să avem 
grijă de planetă, care este baza existenței. 

Personal, cred în puterea exemplului și în evoluția 
noastră ca specie. De aceea, este important să 
recunoaștem meritele celor care fac diferența și care, 
pe lângă inovație și implicare, au integrat dezvoltarea 
durabilă în planul de afaceri. Dacă premiem o 
companie pentru că a reușit, prin filosofia sa de afaceri, 
să vină cu un proiect sustenabil, care protejează mediul, 
resursele acestuia, cu siguranță exemplul va fi duplicat. 
Este important să recunoaștem meritele autorităților 
locale care au aderat la acţiunile de protecție a mediului 
și la iniţiativele originale adoptate de orașele din 
întreaga Europă, fie că vorbim de transport nepoluant, 
eficiență energetică sau de o nouă abordare, supusă 
principiilor sustenabilității. 
Vă felicit din toată inima pe toți cei care aveți curajul 
să aduceți schimbare în domeniul protejării mediului! 

Green Report luptă de peste 15 ani pentru un mediu 
mai curat, pentru o viață mai bună pentru noi toți. 
În ultimii ani, am fost parteneri cu ocazia diverselor 
conferințe, ce au contribuit la conștientizarea 
importanței unui management corect al deșeurilor, a 
necesității economiei circulare, a transformării smart a 
orașelor, a mobilității urbane. În fața ministerului avem 
o stație de biciclete realizată împreună și parteneriatul 
continuă prin monitorizarea problemelor reale și 
identificarea unor idei salvatoare pentru mediu. 
O bună înțelegere, informații clare din teren și 
colaborarea  aduc beneficii extraordinare pentru 
mediu și pentru întreaga societate.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat 
o campanie națională de informare și educare a 
populației în ceea ce privește gestionarea deșeurilor, 
„Reciclăm în România”. Pentru că este evidentă nevoia 
noastră, a tuturor, de a cunoaște cu exactitate cum 
se poate colecta separat, care este traseul deșeurilor 
și cum putem contribui la un mediu mai curat. Sub 
sloganul „Unele lucruri merg mai bine separate. La fel 
şi deşeurile. Colectează separat!”, campania are ca 
principal obiectiv responsabilizarea tuturor jucătorilor 
de pe lanţul de colectare, respectiv de reciclare.

Este prima dată când instituția derulează o campanie 
de informare şi conştientizare de anvergură naţională, 
difuzată concomitent în toată mass-media şi în 
reţelele sociale, cu un mesaj unitar şi aplicabil tuturor. 
Problemele globale care ne dau acum de furcă, 
efectele schimbărilor climatice ne solicită din ce în ce 
mai mult imaginația, dar și inițiativa. 

Vă invit să acționăm până nu este prea târziu, să fim 
din ce în ce mai mulți, să îndrăznim să fim pionerii unei 
lumi smart cu un mediu sănătos. 
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Text de Cosmin Zaharia

MEMBRII JURIULUI ȘI
MECANISMUL DE JURIZARE

Recunoașterea și premierea performanțelor 
în domeniul sustenabilității din România este 
importantă tocmai pentru a încuraja și stimula 
și alte inițiative relevante atât pentru proteja-
rea mediului, cât și a oamenilor. De aceea, din 
perspectiva Green Report, este esențial ca 
membrii juriului să fie reprezentanți ai excelenței 
și profesionalismului.

Pentru ediția din acest an patru dintre mem-
brii juriului ediției inaugurale au acceptat să 
jurizeze în continuare proiectele înscrise: 
Ramona Jurubiță, Country Managing Part-
ner, KPMG în România și Vicepreședinte, 
Foreign Investors Council, Andreea Mitiriță, 
Partener, PwC România, Marius Brînzea, Di-
rector Strategie, Reciclad’OR și Laura Vrîn-
ceanu, Senior Manager, Schimbări Climatice 
și Sustenabilitate, EY România. 

Acestora li s-au alăturat Sorin Elisei, Director, 
Lider al practicilor de sustenabilitate și energie, 
Deloitte România și Florin Stoican, Președinte, 
Asociațiile Kogayon și Parcul Natural Văcărești, 
care au răspuns pozitiv invitației noastre de a 
face parte din juriului Galei Green Report.

Jurizarea proiectelor s-a făcut în baza unor 
criterii distincte pentru fiecare categorie de pre-
miere și au fost agreate de toți membri juriului. 
În prima fază fiecare membru al juriului a evaluat 
independent, în baza criteriilor, proiectele 
înscrise pe care le-a notat de la 1 la 5. În a doua 
fază, cea finală, fiecare din cei șase membri și-au 
motivat punctajele pentru a oferi o evaluare 
clară pentru fiecare proiect în parte. Proiecte-
le cu cele mai multe puncte au fost declarate 
câștigătoare.

„Calitatea proiectelor a crescut și pentru că maturi-
zarea mediului de afaceri a fost, în felul său, forțată 
de evenimentele pandemie și apoi război. Faptul că 
mediul de afaceri e reactivat față de vulnerabilitățile 
biodiversității e un semn de sănătate, însă vedem că 
evoluția proiectelor din Gala Green nu e încheiată, 
că e loc de mai bine, de vreme ce la unele categorii 
România încă nu reușește să ne dea un câștigător. 
(...) Dacă ne uităm în trecut, de cele mai multe ori 
companiile au reacționat la diverși stimuli externi 
- legislație, presiunea consumatorilor, finanțatori 
etc. Proiectele de sustenabilitate au fost mai ales 
lansate de corporații, de organizații multinaționale. 
În ultima vreme însă, vedem din ce in ce mai multe 
afaceri antreprenoriale românești preocupate de 
tranziția la un model de afaceri sustenabil, care intră 
în parteneriate cu alți actori locali  - universități sau 
autorități locale, care accesează finanțări verzi și își 
prezintă eforturile în mod transparent prin rapoarte-
le de sustenabilitate. Proiectele sunt mai numeroase 
și diverse, calitatea crește pentru că și pretențiile 
sunt mai mari și sperăm ca în anii ce urmează, Gala 
Green Report să rămână o referință pentru răsplă-
tirea acestor eforturi”, Ramona Jurubiță, Country 
Managing Partner, KPMG în România și Vicepreșe-
dinte, Foreign Investors Council.

Ramona Jurubiță,  
Country Managing  
Partner, KPMG 
în România
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”Vedem impactul schimbărilor climatice peste tot 
în jurul nostru: inundații, secetă prelungită, vreme 
extremă, care afectează viețile oamenilor, mijloacele 
de subzistență și economiile. Guvernul, companiile 
și societatea trebuie să înțeleagă riscurile și să cola-
boreze pentru a accelera decarbonizarea și a atinge 
obiectivul net zero până în 2050. Mă bucur că tot mai 
multe companii conștientizează necesitatea protejării 
mediului înconjurător prin implicarea în inițiative cu re-
zultate foarte bune, dovadă stând numărul proiectelor 
înscrise și la ediția din acest an a galei Green Report, 
care are ca temă responsabilitatea față de Planetă și 
importanța protejării mediului”, a declarat Andreea 
Mitriță, Partener PwC România.

„Analizând proiectele înscrise, putem spune ca 
în anul 2022 competiția a înregistrat un progres 
semnificativ atât din perspectiva cantitativă cât și 
calitativă. Din perspectiva cantitativă s-a înregistrat 
o creștere semnificativă a numărului de proiecte 
înscrise, la fiecare categorie de premiere, dar și o 
diversificare a tipurilor de proiecte prezentate. Saltul 
calitativ al modului de prezentare a proiectelor 
este însă cel mai evident. Și sperăm ca acest salt să 
continue și în anii următori. Proiectele sunt din ce 
în ce mai bine prezentate și redactate. Asistăm la 
trecerea de la o abordare generalistă în prezentarea 
proiectului (uneori lipsita de dovezi) la abordări 
specifice, temeinic documentate și argumentate. În 
anul 2022, proiectele înscrise în concurs au expus 
mult mai clar și coerent performanța înregistrată 
prin utilizarea unor indicatori specifici și relevanți. Pe 
viitor, corelarea indicatorilor specifici cu obiective de 
dezvoltare durabilă (SDG), va facilita sarcina juriului 
de a evalua contribuția fiecărui proiect la asigurarea 

unui raport optim între resursele mediului înconju-
rător, necesitățile de consum ale societății și eficiența 
proceselor economice”, Marius Brînzea, Director 
Strategie, Reciclad’OR.

“Proiectele de acest gen joacă un rol foarte impor-
tant, deoarece sporesc gradul de conștientizare 
a societății asupra conceptului de sustenabilitate, 
făcându-l mai tangibil. Gala Green Report oferă 
oportunitatea companiilor, autorităților și persoane-
lor publice din Romania să vină cu propuneri noi și 
inovative asupra unei tematici atât de importante și 
de actualitate cum este sustenabilitatea. Reprezintă, 
de asemenea, un spațiu în care companiile se pot 
inspira din modele de buna practică implementate 
deja de alții, încurajând și stimulând și alte proiecte 
relevante atât pentru protejarea mediului înconju-
rător, cât și a oamenilor. Așadar, această inițiativă, 
care reunește diverse părți interesate ale economiei, 
își propune să atingă un obiectiv comun, acela de 
a plasa inovarea în fruntea dezvoltării durabile, 
iar recunoașterea și premierea performanțelor în 
acest domeniu pot reprezenta un stimulent pentru 
tranziția către businessuri mai sustenabile”, Laura 
Vrînceanu, Senior Manager, Schimbări Climatice 
și Sustenabilitate, EY România.

Andreea Mitiriță, 
Partener, Consultanță 
Fiscală, PwC România

Marius Brînzea, 
Director Strategie, 
Reciclad’OR

Laura Vrînceanu, 
SeniorManager,  
Schimbări Climatice  
și Sustena  bilitate,  
EY România
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”În primul rând sunt dezamăgit de slaba partici-
pare și reprezentare a proiectelor de conservare 
a naturii. România este lider la biodiversitate și ar 
trebui să devină lider și la conservare și la valorifi-
carea durabilă a patrimoniului natural. În al doilea 
rând sunt dezamăgit de faptul că încă mai suntem 
în cercul CSR-ului, cu proiecte punctuale, de 
scurta durată, cu rezultate rapide și ușor de comu-
nicat. Aș vrea să facem pasul spre programe mai 
serioase, pe termen lung.”, Președinte, Asociațiile 
Kogayon și Parcul Natural Văcărești.

”A crescut numărul, dar și calitatea, proiecte-
lor depuse. ONG-urile continuă să furnizeze 
proiecte robuste, cu impact în comunitate; vin 
puternic din urmă companiile, care încep să facă 
o tranziție din zona proiectelor de CSR – “ima-
gine” în zona inițiativelor de sustenabilitate cu 
impact concret, măsurabil, în toate cele 3 do-
menii cheie ESG – mediu înconjurător, social și 
guvernanță corporativă”, Sorin Elisei, Director, 
Lider al practicilor de sustenabilitate și energie, 
Deloitte România.

Sorin Elisei, 
Director, Lider                   
al practicilor de                
sustenabilitate și energie, 
Deloitte România

Florin Stoican, 
Președinte,                   
Asociațiile Kogayon și 
Parcul Natural Văcărești

Making our world more productive. 
Linde Gas Romania, member of Linde plc, a leading industrial and medical gases and 
engineering company. 
We innovate, deliver and develop sustainable standard and customized solutions for 
our clients - in metallurgy, welding, food & beverage, electronics, petrochemicals, 
automotive, laboratories and medicine. 

Discover more about how we support your success at www.linde.ro  
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CINE AU FOST CANDIDAȚII LA
PREMIILE DE EXCELENȚĂ 
ÎN PROTECȚIA MEDIULUI:
81 de competitori au intrat în cursă

Text de Ioana Oancea

Companii, primării, asociații și fundații comuni-
tare, primării, dar și organizații de cercetare au 
intrat în competiția Gala Green Report, care 
premiază inovația de mediu în România pentru 
cel de-al doilea an consecutiv. 

Astfel, 81 de candidați s-au înscris în cursă pentru 
a câștiga unul dintre trofeele oferite la cele 11 
categorii. Multe dintre ele au participat însă la mai 
mult de o categorie. Constatăm o creștere semni-
ficativă a numărului candidaților la premiile Galei 
Green Report, de la 45, câți s-au înscris la prima 
ediție, dar și o diversificare mai mare a domeniilor 
în care activează ei. 

MEDIU ȘI INOVAȚIE  

Cele mai multe candidaturi au venit, așa cum 
era de așteptat, din partea companiilor, fiecare 
dintre acestea întrecându-se în propuneri cu 
impact pozitiv asupra mediului sau cu reducerea 
pe cât posibil a celui negativ. 

Producătorul de băuturi răcoritoare Merlins 
Beverages se laudă că aduce în premieră în 
România o apă plată premium în ambalaj de 
carton, făcând astfel un pas decisiv ca răspuns 
la problema mondială cauzată de ambalajele 
de tip PET, ce generează o cantitate imensă de 
deșeuri de plastic în urma consumului de apă 
îmbuteliată. 

pod.ish este un magazin-manifest pentru o 
lume mai sustenabilă, o comunitate de bine, 
care pune la dispoziția cumpărătorilor produse 
sustenabile, alternative la produse de uz zilnic. 
pod.ish ajută consumatorii să aibă un stil de viață 

sustenabil, să se îndepărteze de consumerism și 
să aleagă conștient. 

Metropolitan Life, o companie ce oferă 
servicii financiare, a reușit în 2022 plantarea 
manuală a 5.000 de puieți și plantarea meca-
nizată a altor 45.000 de puieți într-o acțiune 
de plantare în Giurgiu. 

Ursus Breweries, cel mai mare producător de 
bere din România, și-a propus să atingă neutra-
litatea din punct de vedere al emisiilor de CO2 
până până în 2030 în cadrul fabricilor și circula-
ritatea ambalajelor. 

Orientată spre dezvoltarea întreprinderilor mici 
și mijlocii, ProCredit Bank este o bancă verde, 
digitală, care prioritizează doi piloni importanți 
pentru societate, cel financiar și cel de suste-
nabilitate. ProCredit Bank oferă credite verzi și 
soluții de dezvoltare sustenabilă încă din 2014.  

Retailerul online eMAG a demarat mai multe 
proiecte ce vizează cele trei dimensiuni ale 
sustenabilității: dimensiunea socială, cea eco-
nomică și cea de mediu. În fiecare an, face o 
inventariere a emisiilor de gaze cu efect de seră, 
care stă la baza calculului amprentei de car-
bon. Produsele resigilate, reparațiile in-house 
și lockerele alimentate de panouri fotovoltaice 
contribuie la reducerea amprentei de CO2. 

Angajament pentru Mediu este prima inițiativă 
care reunește mediul de afaceri din România în 
vederea asumării unei misiuni comune: aceea 
de a lupta pentru un viitor sustenabil. La baza 
acestei inițiative se află convingerea că încălzi-
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rea globală este o problemă colectivă. Compa-
niile care se alătură acestei inițiative își exprimă 
dorința de a clădi un viitor mai bun și mai suste-
nabil, în conformitate cu direcția europeană și 
susținând Acordul de la Paris: limitarea încălzirii 
globale la 1.5 C°. 

Cu o activitate de 28 de ani în România și în jur 
de 8.800 de angajați în șase entități, Grupul 
Bosch susține planul Green Deal al UE. În 400 
de locații din întreaga lume, Bosch a atins neu-
tralitatea carbonului încă din 2020 și are planuri 
de a stopa emisiile de carbon cu 15% până în 
2030 pe lanțul său de producție. 

BuildGreen este lider în domeniul proiectării, 
dezvoltării și certificării clădirilor sustenabile în 
Europa Centrală și de Est. În 2009, Euro Tower 
a BuildGreen a obținut certificarea BREEAM 
Very Good, fiind astfel prima clădire din Româ-
nia certificată ca fiind „verde” conform standar-
delor globale de dezvoltare sustenabilă. 

WWF România participă activ la conservarea 
planetei, la restaurarea ecologică a mediului 
natural și construiește un viitor în care oamenii 
trăiesc și se dezvoltă în armonie cu natura. 

ALTRNTV este un spațiu dedicat produselor 
vestimentare, accesoriilor, cosmeticelor și 
produselor home-deco create din materiale 
sustenabile. Peste 60 de designeri români cu 
pasiune pentru sustenabilitate își expun produ-
sele la ALTRNTV, cu respectarea standardelor 
economiei circulare. 

Misiunea aplicației bonapp.eco este să reducă 
risipa alimentară și vine astfel în ajutorul co-
mercianților ce se confruntă cu produse aflate 
la limta termenului de valabilitate sau care din 
cauza dificultății gestionării stocurilor, întâmpină 
problema suplusului alimentar. Peste 500 de 
comercianți participă la program. 

Din 2018, misiunea SUSTENOBIL PR/
ODUCTION este să țină pasul cu evoluția 
industriilor culturale și creative și să pună ideile 
creative în circuitul economic, pentru un viitor 
sustenabil. În cei 4 ani de activitate, SUSTE-
NOBIL a contribuit la promovarea sustenabi-

lității prin parteneriatele încheiate cu companii 
multinaționale, start-up-uri locale, IMM-uri, 
instituții de învățământ universitar și ONG-uri 
din domeniul educației, tehnologiei și producției.

Vintello este o platforma de vânzare și cum-
părare articole de fashion second hand între 
persoane fizice, susținând nevoia de sustenabili-
tate în modă. 

Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă 
Brăila este o unitate de interes public, subor-
donată Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu Şişeşti” Bucureşti. Se ocupă 
cu cercetarea și dezvoltarea de seminţe din 
categorii biologice superioare şi furaje pentru 
animale. 

Greenspire srl creatorul brandului Legume-
DeTara este o afacere de familie înființată acum 
9 ani în localitatea Albota, judetul Argeș la 
doar cațiva kilometri de Pitești. Ferma cultivă și 
furnizează legume fără îngrășăminte chimice 
sau pesticide. 

Bluana este un startup care are misiunea de 
crea alternative pe bază de plante pentru ton și 
somon. În acest fel, satisface gurmanzii și flexita-
rienii și reduce presiunea asupra oceanelor. 

Având ca obiect comerțul cu articole de birou și 
tipar, Dacris Impex și-a propus colectarea de pe 
piață a deșeurilor aferente tonerelor.  

TMA oferă servicii de înaltă calitate și profesiona-
lism în domeniul sănătate, sport, traumatologie și 
consiliere personală individualizată. 

PolyMore propune o soluție privind detectarea gra-
dului de contaminare al deșeurilor reciclabile și ajuta 
companiile de colectare să determine și să localize-
ze locurile în care deșeul a fost greșit colectat. 

Producătorul de carne de pui Transavia a făcut 
pași în ceea ce privește eficiența energetice astfel 
încât să genereze consumuri energetice cât 
mai reduse. În plus, are în derulare cel mai mare 
proiect de energia verde din industria alimentară: 
până la finalul lui 2023, compania va produce 
între 80 și 100% din energie din surse proprii. 

green-report.ro
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The Climate Change Company a dezvoltat un 
nou material de construcție a drumurilor realizat 
din deșeuri de plastic și sticlă numit Littar®. 
Littar reprezintă o soluție pentru rezolvarea pro-
blemei deșeurilor de plastic și sticlă, care reduce 
drastic emisiile de carbon, contribuind în același 
timp la construcția unor drumuri mai ieftine și 
mai durabile. 

De-a lungul a patru ani, echipa Newcar4future 
SRL a reușit să dezvolte un hypercar electric 
complet funcțional, care are un grad ridicat 
de personalizare și unicitate, prin utilizarea 
tehnologiilor inteligente și, în același timp, fiind 
prietenos cu mediul. 

Fabricantul de mobilă pentru birouri și maga-
zine GRAPHTEC DESIGN SRL are în curs 
de implementare și certificare a unui sistem de 
management energetic. Prin politica de mediu 
și cea de management energetic, societatea 
promovează în rândul clienților și angajaților săi, 
o dezvoltarea economică durabilă. 

Arctic, unul dintre cei mai importanți angajatori 
și exportatori ai României, deține și operează 
în România cea mai mare fabrică de produse 
electrocasnice din Europa continentală, unitatea 
de la Găești producând până în prezent peste 
40 de milioane de aparate frigorifice. În octom-
brie 2022, fabrica din Ulmi a fost desemnată 
de către Forumul Economic Mondial drept una 
dintre cele mai sustenabile unități de producție 
Industry 4.0 din lume, primind statutul de Sus-
tainability Lighthouse ca o nouă recunoaștere a 
performanțelor sale în domeniu. 

Numele companiei IoT4Nature vine de la teh-
nologia folosita pentru a culege date din natura 
si anume IoT(Internet of Things). Folosind mici 
dispozitive și echipamente electronice, colec-
tăm date de interes prin intermediul senzorilor 
și trimitem informația în cloud de unde o proce-
săm și o afișăm pe înțelesul consumatorului, pe 
înțelesul cetățeanului interesat.

Tasuleasa Social își propune să pună România 
pe harta turismului în Europa și să dezvolte loca-
litățile rurale aflate pe traseul Via Transilvanica. 
Impactul acestui proiect este complex vizând 

arii din turismul rural,  dezvoltarea economică 
rurală, protecția mediului, îmbunătățirea sănătă-
ții populației și chiar educațional. 

Compania ELMAS este prezentă în domeniul 
instalațiilor de ridicat din anul 1991, fiind creată 
și dezvoltată exclusiv pe baza capitalului pri-
vat românesc. ELMAS face pași în domeniul 
upcycling-ului, ce implică refabricarea stivuitoa-
relor prin refolosirea unor componente viabile, 
nedegradate și rezultate din dezmembrări. 

Asociația Nod Makerspace, în parteneriat cu 
Fundația Cărturești și Asociația Ivan Patzai-
chin - Mila 23 vor să valorifice potențialul Dâm-
boviței, cel mai mare spațiu nefolosit al Bucureș-
tiului. Dâmbovița Delivery este un proiect anual 
prin care își propun misiunea de recuperare a 
spațiului public al Dâmboviței, în zona Industriei 
Bumbacului, Timpuri Noi.

Asociația ”Alianță Pentru Pădure” a propus 
Primăriei Municipiului București realizarea 
unui „Ghid Verde al Bucureștiului”. Acceptarea 
unui mod durabil de planificare și necesitatea 
extinderii zonelor forestiere va avea un impact 
semnificativ asupra mediului economic și social, 
deoarece zonele afectate care se vor confrunta 
cât mai puțin cu efectele poluării vor continua 
să fie funcționale, asigurând bunăstarea dorită 
rezidenților acestora. 

Grupul EGGER care deține din 2008 o fabri-
că în România, în Rădăuți, județul Suceava, 
a desfășurat, în parteneriat cu ECOTIC, pentru 
al doilea an consecutiv, o campanie de colectare 
a deșeurilor de baterii și acumulatori (DBA), 
surselor de iluminat și DEEE-urilor mici uzate. 
În cadrul campaniei EGGER Reciclează 117 
angajați au colectat 304 de kilograme de baterii 
și 147 de kilograme de deșeuri electronice și 
electrice mici, adică 13.957 de bucăți DBA, 434 
de DEEE-uri mici și 268 de becuri sau neoane. 

În calitate de promotor al economiei circulare 
în țara noastră, Asociația Environ își propune 
să contribuie la un mediu mai curat nu doar 
prin perfecționarea unui sistem de gestionare 
responsabilă a DEEE, ci și prin implementarea 
de proiecte și campanii care încurajează schim-
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barea obiceiurilor privind colectarea selectivă și 
adoptarea unui stil de viață sustenabil. 

Saint-Gobain își propune să își intensifice sub-
stanțial activitatea de reciclare a deșeurilor de 
sticlă în următorii ani – de 4 ori până în 2030. 
În 2021, la fabrica de sticlă de la Călărași, a fost 
pusă în funcțiune o instalație de tratare și sortare 
a cioburilor de sticlă colectate, în vederea reci-
clării și utilizării acestora în fluxul de producție. 

Salubris SA Iași, societate de salubritate, are 
ca obiecte de activitatea colectarea separată 
şi transportul separat al deşeurilor menajere 
şi al deşeurilor similare provenite din acti-
vitatea agenţilor economici, din industrie şi 
instituţii, dat și din gospodării, inclusiv fracţii 
colectate separat. 

CCAT este o companie de consultanță în 
domeniul protecției mediului care oferă soluții 
la problemele de mediu, în vederea îmbunătă-
țirii performanțelor, optimizarea proceselor și 
reducerea riscurilor și impactului negativ asupra 
mediului. Grupul de firme CCAT are posibili-
tatea de a elabora studii specializate în domenii 
precum: biodiversitate, infrastructura de mediu 
(apa, apa uzata, managementul deșeurilor), Oi-
l&gas, energie regenerabilă, urbanism, transport 
și infrastructura rutieră. 

Charger.ro este prima platformă online de-
dicata soluțiilor verzi și inteligente. Platforma 
actionează ca un integrator de servicii de la 
partea de proiectare și consultanță până la im-
plementare și mentenanță. Cele trei obiective: 
încărcarea de mașini electrice, soluții smart city 
și panouri fotovoltaice. 

Biomass NRG Consulting ajută satele să devină 
sustenabile din punct de vedere energetic. 
Primele comunități energetice din România au 
primit sprijin pentru a dezvolta un lanț valoric 
de aprovizionare bază pe biomasă și peste 10 
unități / centrale bazate pe biomasă. În comuni 
Ghelința aproape toate clădirile publice sunt 
acoperite cu bioenergie, încălzire cu tocătura 
de lemn obținut din curățarea pășunilor montae, 
toaletarea spațiilor publice și verzi din comună. 

Institutul Bancar Român organizează mai multe 
cursuri cu tematica ESG, printre care si certifi-
carea internațională CESGA. Factorii ESG (En-
vironmental, Social and Governance) conduc 
la o modificare pe termen lung a lumii investiți-
ilor, pornind de la conștientizarea importanței 
schimbărilor climatice și sociale și a necesității 
adaptării la acestea. 

Ciprian Sipos Green Interiors propune Casa 
de Cânepă sau Inside/Out Green Project. 
Proiectul se bazează pe materiale și tehnologii 
verzi, cu materiale recuperate aduse sub alte 
forme. Despre spații reduse cu multiple func-
țiuni. Reducere de amprentă de carbon și de 
reutilizare și includere a Net Zero Formulas. 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia a pus accent în dezvoltarea regio-
nală durabilă. În acest sens au fost urmărite a fi 
finanțate proiecte europene ce au obiective de 
mediu, pentru a crește calitatea vieții locuitorilor 
din cele 7 județe coordonate. 

Rompetrol Energy, companie membra a 
Grupului KMG International (Rompetrol): în 
2021 Grupul KMGI a dezvoltat strategia de 
decarbonizare, cu soluții viabile pentru reduce-
rea emisiilor de carbon și tranziția către energia 
regenerabilă. Unul dintre proiectele majore este 
centrala de cogenerare de pe platforma Petro-
midia dezvoltat cu Statul Român prin intermediul 
Fondului Român-Kazah de Investitii in Energie. 

Asociația Alucro, înființată în 2010 la inițiativa 
Can Pack România și Asociației Europene a 
Aluminiului, promovează exclusiv colectarea 
selectivă și reciclarea dozelor din aluminiu în 
România. 

Asociația Nature Talks este un ONG care 
dezvoltă și implementează proiecte de educație 
de mediu în România. Nature Talks organizează 
ateliere de mediu pe teme precum: colectarea 
separată a deșeurilor, poluarea atmosferică, 
risipa alimentară sau schimbările climatice. 

Act For Tomorrow este o asociație de mediu, 
voluntariat și sustenabilitate, înființată în octom-
brie 2018, a cărei misiune este promovarea 
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unei culturi a responsabilității civice și sociale în 
rândul cetățenilor, astfel încât aceștia să își îmbu-
nătățească calitatea vieții într-un mod sustenabil, 
fără a periclita resursele generațiilor viitoare. 

Coca-Cola HBC este unul dintre cei mai 
mari îmbuteliatori ai companiei Coca-Cola. În 
România, Coca-Cola HBC a fost desemnată 
cea mai sustenabilă companie pe plan local, 
pentru al șaselea an consecutiv (2016 – 2021), 
conform Romania CSR Index / Romania CST 
Index, studiu realizat de agenția de consultanță 
independentă The Azores.

Uleiul alimentar uzat aruncat necorespunzător 
este o amenințare majoră pentru mediul încon-
jurător. OilRight – un business social eco-inclu-
siv din Timișoara – oferă o alternativă curată și 
la îndemână de colectare și reutilizare a uleiului 
alimentar folosit.

Primăria Municipiului Alba Iulia a implemen-
tat Alba Iulia Smart City, un program inovator 
de implementare a unui număr de 100 soluții 
pentru un oraș inteligent. 

Prioritatea One United Properties (ONE) este 
îmbunătățirea constantă a parametrilor dezvol-
tărilor ONE pentru a deservi mai bine mediul 
și, în consecință, comunitățile. În fiecare an, 
Compania investește în reducerea impactului 
negativ asupra mediului al dezvoltărilor sale și în 
respectarea mediului înconjurător. 

Asociația Sens Civic are ca misiune încurajarea 
dezvoltării spiritului civic al comunităților în care 
trăim. Unul dintre proiectele Asociației este o 
inițiativă menită să reducă cantitatea de deseuri 
de pe lacul Batca Doamnei. Scopul proiectului 
este reducerea substanțială a cantității de dese-
uri de pe lac și conștientizarea necesității de a 
proteja sursele de apă potabilă.

Fundația Comunitară Oradea este o organi-
zație nonguvernamentală, apolitică și neafiliată 
religios. Susține dezvoltarea de proiecte cu 
impact în comunitate. 

MOTUM a pornit de la o idee prin participarea 
la ERTICO, competiție câștigată. Contribuie la 

îmbunătațirea vieții prin reducerea poluării ca-
uzate de trafic prin intermediul unei aplicatii de 
mobil recompenseaza utilizatorii pentru alege-
rea alternativelor de transport eco-friendly. 

Companie cu capital integral românesc, Next 
Automobile S.R.L., a devenit dealer  reprezen-
tant oficial al Toyota în judeţul Argeș. În 2022, a 
implementat propriul sistem de panouri folo-
voltaice, cu un total de 270 panouri de ultimă 
generație, care produc 120kw/h. 

Cu o experiență de peste 15 ani pe piața din Ro-
mânia, Sameday este compania de curierat care 
a înregistrat cea mai spectaculoasă creștere 
în ultimii ani, numărându-se, în prezent, printre 
principalii jucători din segmentul său de piață. 

Kaiamo și-a declarat angajamentul pentru 
sustenabilitate încă din prima zi. Folosește surse 
etice în materie de ingrediente, are grijă la ges-
tionarea deșeurilor și un cost control pentru re-
sursele disponibile. Pentru prima dată, pentru un 
restaurant românesc, Kaiamo a primit în 2022, 
o stea verde Michelin, pentru sustenabilitate. 

Asociația “Orașul Meu, Culorile Mele” este 
un ONG românesc menit să contribuie la 
protejarea mediului înconjurător si implicit, la 
îmbunătățirea calității vieții prin dezvoltarea de 
produse și servicii de mediu sustenabile, precum 
și campanii de conștientizare dedicate reducerii 
deșeurilor, inclusiv a celor greu de reciclat.

AAylex ONE, producător de carne proaspătă 
de pui din Europa, a reușit ca prin marca sa, 
„CoCoRiCo”, să reducă risipa alimentară prin 
porționarea adecvată pentru nevoile fiecărui 
consumator. 
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Câștigătorii celei de-a doua ediții a Galei Green Report au reușit să obțină peste 
19,8 puncte la categoria la care au fost înscriși. Fundația Comunitară București a 

reușit să obțină, în acest an, două premii la două categorii diferite. 

Astfel, premianții Galei sunt: 

Fundația Comunitară București,  
la categoria EXCELENȚĂ ÎN LEADERSHIP DE MEDIU , 

cu un total de 22 de puncte; 

Banca de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea” Suceava, 
la categoria EXCELENȚĂ ÎN PROIECTE DE BIODIVERSITATE, 

cu un total de 21.25 de puncte; 

Fundația Comunitară București, 
la categoria EXCELENȚĂ ÎN FINANȚAREA PROIECTELOR DE MEDIU, 

cu un total de 23.6 de puncte; 

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila 
la categoria EXCELENȚĂ ÎN AGRI-FOOD, 

cu un total de 20 de puncte; 

ELMAS SRL, 
la categoria EXCELENȚĂ ÎN ECONOMIE CIRCULARĂ, 

cu un total de 23 de puncte;

SALUBRIS SA IAȘI, 
la categoria EXCELENȚĂ ÎN INOVAȚIE DE MEDIU, 

cu  un total de 21.5 puncte; 

Biomass NRG Consulting, 
la categoria EXCELENȚĂ ÎN EFICIENȚĂ ENERGETICĂ, 

cu un total de 19.8 de puncte; 

Asociația Act for Tomorrow, 
la categoria EXCELENȚĂ ÎN CAMPANII DE MEDIU, 

cu un total de 20.5 de puncte; 

Coca-Cola HBC România, 
la categoria EXCELENȚĂ ÎN GESTIONAREA CONSUMULUI DE APĂ, 

cu un total de 21.5 de puncte; 

Sameday, 
la categoria EXCELENȚĂ ÎN TRANSPORT SUSTENABIL , 

cu un total de 20.6 de puncte.

CÂȘTIGĂTORII GALEI 
GREEN REPORT 2022
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Fundația Comunitară București a reușit să se 
poziționeze prima la categoria EXCELENȚĂ 
ÎN LEADERSHIP DE MEDIU. Platforma sa 
de Mediu lucrează pentru implementarea unor 
soluții prin acțiune la nivelul Bucureștiului, la 
care să participe cât mai mulți actori relevanți 
din administrația publică, din societatea civilă și 
din companii.

Banca de Resurse Genetice Vegetale „Mihai 
Cristea” Suceava este câștigătoarea premiului 
EXCELENȚĂ ÎN PROIECTE DE BIODIVERSI-
TATE. Programul său, intitulat „Din colecțiile Băn-
cii de Gene înapoi în grădinile țăranilor”, a avut 
ca scop general a fost reintroducerea în cultură 
a varietăților tradiționale românești, aparținând 
principalelor specii vegetale relevante pentru 
agricultură și alimentație. 

Cel de-al doilea premiu adjudecat de Fundația 
Comunitară București a fost la categoria EXCE-
LENȚĂ ÎN FINANȚAREA PROIECTELOR DE 
MEDIU. Platforma de mediu pentru București, 
inițiată de Fundația Comunitară București împre-
ună cu ING Bank România, urmărește dezvolta-
rea participativă a unei viziuni de mediu pentru 
București și Ilfov. În cea de-a doua rundă de 
finanțare, lansată în iunie 2022 cu sprijinul ING 
Bank și al FAN Courier,  au fost selectate patru 
noi inițiative care vor primi 500.000 de lei. 

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă 
Brăila a reușit să câștige premiul la categoria 
EXCELENȚĂ ÎN AGRI-FOOD, prin proiectul 
„Cercetări privind perfecționarea tehnologiilor 
de semănat la culturile succesive sau duble de 
porumb, floarea soarelui, soia și cânepă de fibră 
și semințe”. 

La categoria EXCELENȚĂ ÎN ECONOMIE 
CIRCULARĂ, ELMAS SRL a convins juriul 
prin implementarea unui proiect de upcycling 
care constă în reducerea deșeurilor reciclabile 
și refolosirea materialelor potențial utile prin 
reutilizarea lor. Procesul de upcycling implică 
refabricarea stivuitoarelor prin refolosirea unor 
componente viabile, nedegradate și rezultate 
din dezmembrări, reabilitarea și refolosirea lor la 
reasamblarea motostivuitoarelor sau electrosti-
vuitoarelor LINDE.

SALUBRIS SA IAȘI a reușit să se impună la 
categoria EXCELENȚĂ ÎN INOVAȚIE DE ME-
DIU. Misiunea Salubris S.A. este de asigurare a 
unor servicii moderne şi performante de salubri-
zare a localităţilor, care să contribuie la eforturi-
le comunităţii de dezvoltare economico-socială 
durabilă şi de protejare a mediului.

Categoria EXCELENȚĂ ÎN EFICIENȚĂ 
ENERGETICĂ a fost adjudecată de Biomass 
NRG Consulting, Estelnic și Ghelința au fost 
satele eșantion din România în proiectul BioVill, 
iar primarii și colegiile lor au implementat cu 
succes noi tehnologii de bioenergie, în timp ce 
prin acest proiect s-a stabilit o nouă mentalitate 
de management durabil al energiei în satele lor.

Asociația Act for Tomorrow s-a impus la catego-
ria EXCELENȚĂ ÎN CAMPANII DE MEDIU 
prin campania #SchimbăPETulCuBiletul, lansată 
pentru prima dată în România de Asociația Act 
for Tomorrow, cu sprijinul Kaufland România și 
Ministerul Mediului, la Constanța, în mai 2021, și 
ulterior replicată sub forma unei caravane în alte 
8 orașe. În 2022,  campania s-a transformat într-o 
mișcare națională, care a avut loc simultan în 63 
de orașe din toate județele țării, într-o singură zi, pe 
16 septembrie, în cadrul Săptămânii Europene a 
Mobilității și a programului Vinerea Verde.  

Coca-Cola HBC România a convins juriul la 
categoria EXCELENȚĂ ÎN GESTIONAREA 
CONSUMULUI DE APĂ prin proiectele și 
demersurile de monitorizare, reducere și reutili-
zare a resurselor. Apa care se întoarce în natură, 
în urma procesului de producție, este tratată, 
astfel încât să permită viață acvatică. Toate cele 
trei fabrici de îmbuteliere din România au stații 
de epurare a apelor reziduale. 

Sameday, compania de curierat a eMAG, a 
primit premiul pentru categoria EXCELENȚĂ 
ÎN TRANSPORT SUSTENABIL. easybox este 
soluția care reduce semnificativ numărul de km 
parcurși de curier și permite livrarea unui număr 
mai mare de colete cu un consum de CO2 mai 
mic. Pentru comparație, un curier livrează la ușă 
între 100 și 120 de pachete pe zi, iar la easybox  
între 400-500 de colete/zi.  
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Text de Sorin Elisei, Director, 
Lider al practicilor de sustenabilitate și energie Deloitte 
România

EXCELENŢĂ ÎN FINANŢAREA 
PROIECTELOR DE MEDIU

Fundația Comunitară Bucuresti (FCB) a 
finanțat diverse proiecte legate de sustenabi-
litate în 2021, potrivit informațiilor prezentate 
în raportul pe anul 2021.

Îmbunătățirea infrastructurii verzi în două școli 
(Colegiul Viaceslav Harnaj, București și Liceul 
Barbu Știrbey, Buftea) pentru a ajuta la calitatea 
aerului pentru elevi, reprezintă câteva exemple 
de bune practici în utilizarea inteligentă a resurse-
lor financiare. Aici va exista un sistem de moni-
torizare pentru a verifica în mod regulat calitatea 
aerului, inițiativă ce permite evaluarea proiectului, 
crescând astfel gradul de succes al implementării.

Un alt proiect a fost crearea coridoarelor eco-
logice in Parcul National Văcărești și Dâmbovița 
ceea ce va permite refacerea și dezvoltarea 
ecosistemelor naturale, bazate pe biodiversitate.

Angajarea fundației nu s-a oprit aici. În 2021, 
derularea proiectelor care promovează sportul 
pentru un „spirit” comunitar mai bun a fost rea-
lizată prin îmbunătățirea infrastructurii sportive 
școlare existente, astfel încât copiii și adolescenții 
să fie încurajați să facă sport. 

Prin aceste proiecte s-a vizat crearea dediverse 
activități în parcuri precum Parcul Cinematograf 
Floreasca, Parcul Bazilescu și Bulevardul Kiseleff 
– fiind posibilă astfel o participare mai mare din 
partea comunității, datorită varietății de activități.

Prin această gamă largă de activități, activitatea 
Fundației se înscrie într-o abordare multidimen-
sională a dezvoltării durabile în România, cu 
impact asupra calității vieții, vizând infrastructura, 
asistența medicală și educația.

Aceste proiecte nu ar fi fost posibile fără mobili-
zarea unor finanțări semnificative. Dacă în peri-
oada 2012-2013 Fundația a gestionat proiecte 
în valoare de circa 60.000 EUR, în 2020-2021 
inițiativele Fundației au beneficiat de peste 1,3 
milioane euro. Iar mobilizarea acestor resurse a 
fost posibilă nu numai datorită parteneriatelor cu 
diverse companii sau instituții financiare, ci și prin 
donații (806 oameni au strâns peste 1 milion de 
lei de la 6.789 de donatori în doar 9 săptămâni 
pentru proiectul Swimathlon București).

Astfel, FCB a reușit să atingă excelența în dome-
niul finanțării proiectelor de mediu prin contopi-
rea unor arii majore de interes, angajând resurse 
și comunități pentru a transforma Bucureștiul 
într-o capitală prietenoasă cu locuitorii săi.
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Text de Marius Brînzea, 
Director Strategie Reciclad’OR

EXCELENȚĂ
ÎN ECONOMIE CIRCULARĂ

Economia circulară este unicul facilitator al 
sustenabilității, dezideratul suprem al omeni-
rii. Din aceasta persepctivă companiile care 
vor putea livra produse și servicii sustenabile, 
semnificative și relevante, la prețuri acce-
sibile, vor fi favorizate în relația cu clienții și 
consumatorii lor. 

Aceste companii, prin generarea unui impact 
pozitiv (măsurabil și raportabil) asupra mediului 
și societății, vor fi capabile să-și consolideze, pe 
termen lung, avantajele competitive.

Alinierea la principiile economiei circulare 
asigură companiilor o rezistență mai mare la 
șocurile pieței, prin evitarea dependențelor față 
de resursele limitate și economii de costuri prin 
recuperarea resurselor utilizate.

Ca în fiecare an, procesul de jurizare la categoria 
Excelență în Economie Circulară  analizează 
modul în care proiectele înscrise în competiție re-
prezintă o transpunere a conceptului de econo-
mie circulară din perspecitva partajării resurselor, 
reutilizării, reparării, renovării și reciclării materia-
lelor și produselor. 

În primă etapă a fost analizată eligibilitatea 
proiectelor înscrise în competiție din perspectiva 
modului în care proiectele reflectă aspecte de de-
sign circular, grad ridicat de utilizare a resurselor 
și contibuțjia la regenerarea sistemelor naturale 
și crearea unor modele economice circulare sau 
lanțuri de aprovizionare circulare. 

În etapa de partajare a proiectului câștigător au 
fost analizate următoarele aspecte:
  •  Abordarea sistematică și inovatoare a principi-

ilor economiei circulare în operațiunile curente și 
dacă proiectul reprezintă o inițiativa singulară (de 
tip proiect pilot) sau dacă face parte din modelul 
de afaceri curent ( caracter permanent)
  •  Impactul real și măsurabil, al circularității 
proiectului (relevanța informațiilor furnizate și 
argumentarea acestora)
  •  Diferențierea față de practica majorității 
actorilor din respectivul sectorul industrial sau din 
regiune.
  •  Transparența companiei cu privire la proiect si 
dacă informațiile sunt disponibile publicului larg. 

Proiectul câștigător din acest an este cel al 
companiei ELMAS SRL. Proiectul se încadrează 
în categoria modelelor de economie circulară de 
tipul “recuperarea resurselor”. 

Scopul proiectului este acela de UPCYCLING  și 
constă în reducerea deșeurilor reciclabile și refolo-
sirea materialelor potențial utile prin reutilizarea lor.

În acest mod procesul de upcycling ELMAS 
urmărește refabricarea stivuitoarelor prin refo-
losirea unor componente viabile, nedegradate și 
rezultate din dezmembrări, reabilitarea și refolo-
sirea lor la reasamblarea motostivuitoarelor sau 
electrostivuitoarelor LINDE.

Procesul de refabricație este aplicat exclusiv 
stivuitoarelor aflate într-un stadiu avansat de de-
gradare, destinate reciclării, fiind nevandabile, cu 
durata de viață expirată indiferent dacă sunt pre-
luate de la clienti, răscumparate sau în sistem de 
buy back. Față de o recondiționare, prin refabri-
care se urmărește o dezmembrarea integrală a 
utilajului, verificarea și înlocuirea subansamblelor 
și a componentelor uzate, până la ultimul șurub.



20

Piesele care nu mai corespund sau nu prezintă 
siguranță în exploatare, se înlocuiesc cu altele noi 
originale LINDE.

Secția de Upcycling stivuitoare LINDE a început 
să funcționeze din toamna anului 2016, în urma 
unei investiții de peste 700.000 euro. După 
refabricare, stivuitoarele au un aspect foarte 
îngrijit, echipamentul beneficiază de o garanție 
de 2 ani/ 2.000 de ore de funcționare și 10 ani 
durată de viață.

În această perioadă de garanție ELMAS asi-
gură service și piese de schimb. Echipamentul 
este livrat cu o documentație nouă conform EC 
42/2006, placă de identificare nouă și cu indica-
torul de bord la ”0” ore de funcționare.  Produsul 
rezultat în urma procesului de upcycling este 
destinat vânzării sau închirierii. 

CONCLUZII 

Comparativ cu anul 2021, la aceasta categorie 
nu s-a înregistrat o creștere a numărului de 
proiecte înscrise. Preponderent, proiectele 
înscrise în competiție reprezintă modele eco-
nomice circulare populare, de tipul modelelor 
de aprovizionare circulară și modelelor de 
recuperare a resurselor. 

Câteva din proiectele înscrise la această catego-
rie nu au fost eligibile, participanții confundând 
conceptul de economie circulară cu activități de 
CSR sau reciclare. 

Proiectele eligibile din acest an au fost mult mai 
bine prezentate și redactate. La aceasta editie 
am asistat la o trecere de la descrieri genera-
liste ale proiectelor (uneori lipsite de dovezi) 
la descrieri specifice, temeinic documentate și 
argumentate. În anul 2022, proiectele înscrise 
în concurs au expus mult mai clar și coerent 
performanța înregistrată prin utilizarea unor 
indicatori specifici și relevanți. 

Corelarea indicatorilor specifici cu principiile 
circularității a facilitat sarcina juriului de a evalua 
contribuția fiecărui proiect la asigurarea unui 
raport optim între resursele mediului înconjurător, 

necesitățile de consum ale societății și eficiența 
proceselor economice.

OPORTUNITĂȚI PENTRU 
ROMÂNIA 

Fără nici un dubiu principiile și modelele de afa-
ceri circulare vor face diferența către un viitor 
sustenabil. Dar acest lucru este posibil numai 
dacă ele vor fi integrate în cadrul unei transfor-
mări integratoare a sistemelor noastre politice, 
economice și sociale. Din nefericire, la nivel 
de societate, conceptul de economie circulară 
tinde să fie privit preponderant printr-o lentilă 
pur inginerească (sau teoretică), ignorându-se 
de cele mai multe ori necesitatea unei abordări 
sistemice și integratoare.

Multiplicarea oportunităților de economie circu-
lară într-o abordare sistemică presupune elimina-
rea unor bariere specifice legate de: probleme de 
încredere între sectoarele industriale implicate în 
lanțul valoric circular, diferențe de percepție cu 
privire la valoarea produselor și serviciilor circu-
lare, probleme de rentabilitate și viabilitate pe ter-
men lung în contextul unui cost de implementare 
mare, lipsa unor resurse și competențe specifice, 
complexitatea procesului de reglementare.

Multe din oportunitățile de economie circulară 
au la baza procesul de reglementare.  Economia 
circulară necesita reglementări în toate aspectele 
ciclului de viață al produsului, nu doar reciclarea. 
Complexitatea economiei circulare, face uneori 
dificilă stabilirea unui set eficient de reglementări 
care să ghideze în integralitate modul în care 
modelul economic circular poate fi implemen-
tat. Tocmai de aceea politicile guvernamentale 
trebuie să creeze și să modeleze în permanență 
cadrul juridic adecvat oportunităților de econo-
mie circulară.

Doar într-un cadru juridic, cooerent și predictibil, 
companiile pot fructifica cu adevărat oportunități 
de economie circulară și pot dezvolta strategii 
clare și pe termen lung prin care să își manifeste 
angajamentul privind alocarea resurselor și creș-
terea productivității, inovația și educarea angajați-
lor și consumatorilor.
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Text de Cosmin Zaharia

Marius Brînzea, Reciclad’OR: 
“Brand-urile își pierd relevanța 
în relația cu opinia publică dacă 
rămân în urmă cu privire la 
sustenabilitate și circularitate”

Inflația cu care ne confruntăm ne determină să re-
flectăm asupra comportamentului de cumpărare și 
consum. De aceea, spune Marius Brînzea, Director 
Strategie, Reciclad’OR, oamenii se vor gândi din ce 
în ce mai mult la ceea ce este cu adevărat essential, 
iar atenția lor se va muta către acele produse și 
servicii care folosesc în mod sustenabil resursele și 
respectă principiile economiei circulare. Compa-
niile sunt responsabile, în consecință, să răspundă 
adecvat acestui comportament de cumpărare, totul 
pentru a-și păstra păstra clienții, pentru a atrage 
alții noi, dar și pentru a exista un echilibru între 
sustenabilitate și inflație.

Costul vieții, în creștere, naște un con-
flict între sustenabilitate și inflație. Cum 
se raportează acum consumatorul la un 
comportament sustenabil?

Sustenabilitatea este și rămâne prioritatea globală 
indiferent de evoluția inflației. La nivel european, 
Planul de Acțiune pentru o Economie Circulară 
și Pactul Verde European trasează direcții clare 
pentru o Europa mai curată, mai competitivă, mai 
sustenabilă. Cu creșterea prețurilor produselor și 
serviciilor se confruntă toate sectoarele și toate 
țările însă deocamdată, la nivel global, marea 
majoritate a oamenilor își pot permite achiziția de 
alimente și plata facturilor casnice. Se dezvoltă 
însă în mod accelerat, un sentiment general de 
prudență: oamenii sunt mult mai atenți la modul în 
care își cheltuiesc banii. Pe măsură ce presiunea 
asupra costului vieții se va intensifica oamenii se 
vor gândi din ce în ce mai mult la ceea ce este cu 
adevărat esențial pentru ei. Se vor gândi că nu ar 
mai trebui să facă risipă de alimente, ar trebui să 
conducă mai puțin, să își încălzească mai puțin 
casele, să reutilizeze lucrurile sau să le repare.
Astfel, vor apărea situații de convergență în 
comportamentul consumatorului atât pentru a 
gestiona provocările inflației, cât și pentru a abor-
da problemele legate de schimbările climatice. În 
asemenea situații ei ar putea favoriza produse și 
servicii în conformitate cu principiile economiei 
circulare, adică acele produse și servicii care folo-
sesc în mod sustenabil resursele. Și aici intervine 
rolul fundamental și responsabilitatea companiilor 
de a livra produse și servicii sustenabile. În caz 
contrar se vă naște un conflict acut între sustena-
bilitate și inflație.
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Cât de mare este cererea consumatorilor 
de produse eco-friendly și cum declină 
companiile sustenabilitatea în produsele 
pe care le oferă pieței?

Chiar și în condițiile inflației actuale dorință 
oamenilor de a deveni sustenabili nu s-a erodat. 
Mulți dintre ei simt că pot face diferență printr-un 
comportament de consum sustenabil. Dar aceștia 
așteaptă din partea companiilor să îi sprijine în 
această noua călătorie (“new customer experi-
ence”). Comportamentul consumatorului va fi 
influențat de modul în care companiilor vor rezolva 
barierele legate de conveniență și percepția valorii. 

Din perspectiva convenienței, trebuie să 
admitem că în continuare articolele de unică 
folosință sunt adesea prea convenabile pentru 
consumatori pentru a alege alternative circu-
lare. Și acest aspect comportament nu are o 
legătură directă cu inflația.

Din perspectiva percepției valorii, la ora actuală, 
consumatorii nu sunt încă dispuși să plătească 
suplimentar pentru produse, doar pentru că sunt 
circulare. Și aici, da, există o corelație directă 
între comportamentul de consum, inflație și 
costul vieții. Pe lângă cost, la percepția valorii 
trebuie luate în considerare și aspecte legate 
de calitatea și estetica produselor sustenabile 
(ex. produse reciclate, reutillizate, reparate) dar 
și durabilitatea reală și practică a acestora (nu 
doar subiectivă).

Pe termen lung marea provocare a companiilor 
va fi aceea de a livra o propoziție de valoare cir-
culară/sustenabilă pentru produsele și serviciile 
pe care le comercializează. Doar așa vor putea 
influența un comportament de consum. Această 
propoziție de valoare trebuie să  înglobeze, în 
mod integral, costul, noutatea, performanța, 
personalizarea, eco-design-ul și valoarea mărcii. 

Ce soluții au companiile să încurajeze con-
sumul eco-responsabil?

Anumite companii și-au pierdut deja o parte din-
tre consumatorii fideli. Aceștia au încetat să mai 
cumpere produse și sevicii cu impact negativ asu-
pra mediului și al societății. Acest aspect a scos în 
evidență faptul că brand-urile își pierd relevanța 
în relația cu opinia publică generală dacă rămân 
în urmă cu privire la sustenabilitate și circulari-
tate. Există o anumită inadecvare/tensiune între 
angajamentul asumat al unora dintre consumatori 
față de sustenabilitate și gradul de accesibilitate 
al opțiunilor sustenabile (produse și servicii). 
Companiile vor trebui să se asigure că pot livra 
produse sustenabile la un nivel de cost pe care 
masele îl pot tolera. În caz contrar acest lucru ar 
putea împiedică adoptarea de către consumatori 
a produselor sustenabile/circulare. 

Sunt dispuși clienții să plătească pentru 
“circularitatea produselor și serviciilor”? 

Analizarea segmentelor de clienți din perspectiva 
sustenabilității și al circularității este esențială. 
Abordările generaliste pot genera asumpții 
totalmente eronate care pot costa companiile 
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foarte mult. În consecință acestea vor trebui să-și 
intesifice dialogul cu clienții și să-și multiplice 
punctele de contact, economia circulară creea-
ză puncte de contact suplimentare în relația cu 
clienții. Companiile care vor putea livra produse 
și servicii sustenabile, semnificative și relevante, la 
prețuri accesibile, vor fi favorizate. Aceste com-
panii, prin generarea unui impact pozitiv asupra 
mediului și societății, vor fi capabile să-și consoli-
deze, pe termen lung, avantajele competitive.

Care sunt barierele cu care o companie se 
confruntă pentru a acționă mai sustenabil? 

Alinierea la principiile economiei circulare 
asigură companiilor (sau ar trebui să asigure) o 
rezistență mai mare la șocurile pieței, prin evita-
rea dependențelor față de resurse limitate și să 
genereze economii de costuri prin recuperarea 
resurselor utilizate. Preocuparea pentru suste-
nabilitate facilitează conformarea cu cerințele 
legislației și accesul la talente. Anticiparea 
impactului viitoarelor reglementări juridice 
este esențială în menținerea avantajelor 
competitive dobândite. În egală măsură 
angajații sunt mult mai implicați în munca pe 
care o desfășoară atunci când compania este 
orientată către sustenabilitate.

Fără nici un dubiu, principiile și modelele de 
afaceri circulare fac diferență către un viitor 
sustenabil. Dar acest lucru este posibil numai 
dacă ele sunt integrate în cadrul unei trans-
formări integratoare a sistemelor noastre 
politice, economice și sociale. Din nefericire, 
în prezent, conceptul de economie circulară 
tinde să fie privit în mod preponderent prin-
tr-o lentilă pur inginerească, ignorându-se 
de cele mai multe ori abordarea sistemică. 
O abordare sistemică scoate în evidență o 
serie de bariere cu care companiile se con-
fruntă în tranziția către o economie circulară. 

De exemplu, pot fi probleme de încredere 
între sectoarele industrial, având în vedere că 
multe companii sunt reticente la acest schimb 
de informații. Rezistența la schimbare în cadrul 
companiilor este și ea un exemplu potrivit. 
Probleme de rentabilitate și viabilitate sunt 
de asemenea unele reale pentru că în anumite 
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industrii tehnologia sau procesele nu pot genera 
încă suficiente profituri sau economii de costuri 
pentru a justifica investițiile. Este important de 
menționat faptul că economia circulară nu este 
instantaneu profitabilă ca și economia liniară. 

Totodată, companiile se pot confrunta cu o lip-
să de coerență a strategiei ca urmare a proble-
melor existente în procesul de reglementare. 
Complexitatea economiei circulare, face dificilă 
stabilirea unui set eficient de reglementări care 
să ghideze în integralitate modul în care modelul 
economic circular poate fi implementat. Eco-
nomia circulară necesită reglementări în toate 
aspectele ciclului de viață al produsului, nu 
doar în ceea ce privește 
reciclarea. 
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Text de Ramona Jurubiță, 
Country Managing Partner,
KPMG Romania & Vicepreședinte, Foreign Investors Council

Dacă vorbim despre energie, ultimul an a fost 
cu siguranță pentru Europa (și nu numai), unul al 
provocărilor fără precedent. Ambițiile climatice 
ale continentului au fost puse la încercare de 
noile realități geo-politice. Chiar și așa, direcția 
aleasă de statele membre a fost continuarea 
și accelerarea tranziției către energia verde și 
scăderea dependenței energetice a Europei față 
de furnizorii volatili și față de combustibilii fosili, 
sub forma planului REPowerEU.

Obiectivul major al acestui program este de a 
obține independența Europei față de resursele 
energetice furnizate de Rusia cu mult înainte de 
2030. În același timp, măsurile incluse în acest 
program sunt menite să sporească reziliența 
sistemului energetic al Uniunii Europene. 
Ca atare, eforturile europenilor vor trebui să 
fie concentrate pe diversificarea surselor de 
energie, implementarea măsurilor de eficiență 
energetică și accelerarea investițiilor în zona 
energiilor regenerabile. 

În acest context, trebuie identificate, 
popularizate și răsplătite proiectele locale cu 
impact pe cele trei paliere ale programului 
RePowerEU. Ca atare, poate mai mult ca 
niciodată premiul acordat de Green Report 
pentru ”Excelență în eficiență energetică” 
capătă noi valențe.

La această ediție a Galei Green Report, în 
categoria mai sus menționată au intrat în 
competiție un număr de zece proiecte propuse 
de către nouă entități. Patru proiecte au venit din 
partea autorităților publice locale și regionale iar 
restul de șase au fost depuse de companii private.

Premiul pentru ”Excelență în 
eficiență Energetică” a fost acordat 
Biomass NRG Consulting – 
entitate a Green Energy Cluster, 
pentru proiectul BioVill. Proiectul 
promovează independența energetică 
a comunităților rurale din România 
prin utilizarea biomasei pentru 
încălzire, într-un mod sustenabil. 
Modelul propus de proiectul 
câștigător a fost deja implementat 
cu succes în 65 de localități, cu un 
total de 30 MW instalați. Succesul 
proiectului este asigurat de lanțul 
scurt de aprovizionare bazat pe 
biomasa disponibilă local, de eficiența 
tehnologiilor de ardere folosite, dar 
și de parteneriatul instituțional creat 
de Green Energy Cluster, toate 
contribuind la crearea unor comunități 
locale mai sustenbile.

EXCELENȚĂ ÎN 
EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

Prin partenerii atrași de Cluster, proiectul pune 
la dispoziția comunităților interesate tehnologii 
noi de producere a energiei, identifică sursele 
de biomasă locale disponibile și dezvoltă 
sistemul de colectare a acesteia. Un exemplu 
de comunitate sprijinită prin acest proiect este 
comuna Ghelința din județul Covasna, unde 
aproape toate clădirile publice sunt acum 
încălzite cu „bioenergie” obținută din tocătură 
de lemn provenită din curățarea pășunilor 



montane și toaletarea spațiilor publice verzi 
din comună. În acest mod, sunt folosite resurse 
regenerabile care, altfel, ar fi fost irosite, 
proiectul având și un important rol educațional 
cu privire la eficiența și independența 
energetică.

În procesul de jurizare s-au avut în vedere 
criteriile publicate la momentul lansării 
competiției, notându-se pozitiv proiectele care au 
avut o abordare sistemică și inovativă 
în domeniul managementului 
energetic și al utilizării energiei. 
Luându-se în considerare 
contextul actual referitor la ținta 
asumată de Uniunea Europeană 
cu privire la reducere amprentei 
de carbon și asigurarea 
independenței energetice, 
proiectele au fost evaluate și din 
punct de vedere al impactului 
măsurabil pe aceste două direcții. 
Nu în ultimul rând, proiectul 
BioVill a primit punctaj și pentru 
potențialul de replicare la nivel 
național și chiar regional.

Cum spuneam și anul trecut la 
acordarea premiilor - atunci 
când câștigatorul a fost 
stația de biogaz a Fabricii 
de lactate Olympus din 
Hălchiu - utilizarea energiei 
regenerabile, cuplată cu o 
mai mare importanță acordată 
eficienței energetice și educației 
pentru mediu, pot deveni motorul 
decarbonizării economiei românești. 
Aceasta conduce la îmbunătățirea calității 
vieții și poate face România mai atractivă 
pentru investitori. Inițiativele de tipul celei 
premiate anul acesta sunt extrem de benefice, și 
credem cu tărie că un efort colectiv și mai mare 
ar mări semnificativ impactul. 

Așadar, încurajăm și invităm toți factorii implicați 
în economia României, entități publice și private, 
să participe în anii ce urmează în competiția 
Green Report cu proiecte cât mai sustenabile.
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Text de Laura Vrînceanu,
Senior Manager, Climate Change and Sustainability Services

EXCELENȚĂ ÎN GESTIONAREA 
CONSUMULUI DE APĂ

Apa este o resursă naturală regenerabilă, dar 
numai atunci când este corect gestionată. În 
caz contrar, poate genera consecințe grave la 
nivel global. 

Unul dintre principalele lucruri de avut în vedere 
pentru o gestionare corespunzătoare este faptul ca 
apa reprezintă o resursă limitată. Doar 3% din apa 
Pământului este apă dulce, din care numai 1,2% este 
accesibilă și poate fi folosită drept apă potabilă; restul 
este blocata în ghețari, calote glaciare și permafrost 
sau îngropata adânc în pământ. Cea mai mare parte 
a apei noastre potabile provine din râuri și pâraie.

Pe lângă faptul că este greu accesibilă, gestionarea 
corespunzatoare a apei poate reprezenta un proces 
cu adevarat dificil. Schimbările climatice, epuizarea 
acviferelor și poluarea amenință cantitatea de apă 
disponibilă. În combinație cu o cerere crescanda a 
necesarului de apă, cei responsabili de gestionarea 
apei se confruntă cu o luptă dificilă. De aceea, 
lipsa apei, precum și degradarea calității acesteia, 
reprezintă două dintre problemele globale cu care 
omenirea se confruntă în prezent. Luând în calcul 
interdependenţa dintre apă, sănătatea populaţiei şi 
dezvoltarea economică, este evidentă necesitatea 
unei colaborari strânse între autorităţi, societatea 
civilă și mediul privat, în vederea asigurarii gestionării 
sustenabile a resurselor de apă disponibile.

Sectorul alimentație și agricultură reprezintă cel 
mai mare consumator de apă, necesitând aprox. 
70% din apa dulce, de 100 de ori mai mult decât 
folosim pentru nevoi personale. Până la 70% din 
apa pe care o luăm din râuri și apele subterane este 
folosită în scopuri de irigare, aproximativ 10% este 
folosită în aplicații casnice și 20% în industrie. 

În medie, sectorul alimentației și agriculturii utili-
zează cea mai mare parte din apa dulce extrasă, 
aproximativ 70%. În ultimii 30 de ani, producția 
de alimente a crescut cu peste 100%. Organizația 
pentru Alimentație și Agricultură estimează că 
până în 2050 va fi nevoie de circa 60% mai multă 
hrană pentru a satisface cerințele alimentare ale 
unei populații globale în creștere. Prin urmare, 
cererea de apă va crește și ea, iar deficitul de apă 
va fi inevitabil în multe părți ale lumii.

DESPRE CÂȘTIGĂTOR

Câștigătorul acestei categorii este repre-
zentat de Coca-Cola HBC România. 
Societatea monitorizează în permanență 
cantitățile de apă utilizate în procesul de 
producție a băuturilor, iar acolo unde este 
posibil, reciclează și reutilizează volume 
importante. Unul dintre indicatorii cheie 
monitorizați este reprezentat de intensi-
tatea consumului de apă, care se referă 
la cantitatea de apă folosita pentru a 
produce 1 litru de băutură.  În 2021, inten-
sitatea consumului de apă a fost redusă 
cu 6,34% comparativ cu 2017. 

Toate cele 3 fabrici de îmbuteliere din 
România au stații de epurare a apelor 
reziduale si sunt certificate de Alliance 
for Water Stewardship, fiind singurul 
producător de băuturi din România care 
deține această certificare.
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Text de Andreea Mitiriță, 
Partner PwC România

EXCELENȚĂ ÎN 
INOVAȚIE DE MEDIU

Managementul deșeurilor este un capitol la 
care România nu excelează, iar Planul Național 
de Reziliență vine cu ținte foarte ambițioase în 
acest sens atât pentru autorități, cât și pentru 
entitățile din mediul privat și public implicate 
în acest proces: reducerea la 10% a cantităților 
de deșeuri municipale până în 2035, dar și de 
creșterea gradului de reciclare până în 2025 la 
55%. Pentru ca România să progreseze în acest 
domeniu sunt însă necesare măsuri de conștienti-
zare și educare a populației, concomitent cu inves-
tiții în sisteme de reciclare și colectare. 

Și vedem că sunt companii care au investit deja 
în acest domeniu și cu rezultate extraordinare. 
Una dintre ele este compania SALUBRIS din 
Iași, care obține premiul pentru EXCELENȚĂ 
ÎN INOVAȚIE DE MEDIU pentru proiectul de 
digitalizare a operațiunilor, cu scopul pe de-o 
parte a-și eficientiza activitatea și pe de altă 
parte de a oferi servicii moderne şi performante 
de salubrizare, care să ajute comunitățile în 
eforturile de dezvoltare economico-socială 
durabilă şi de protejare a mediului. 

Proiectul de digitalizare a presupus implemen-
tarea unor soluții digitale inteligente pentru 
organizarea, monitorizarea și optimizarea 
activității, care s-au tradus în: creșterea canti-
tății deșeurilor colectate, creșterea eficienței 
activității și scăderea costurilor înregistrate 
cu utilizarea mașinilor, creșterea suprafețelor 
salubrizate manual cu circa 6% și o creșterea 
productivității muncii cu circa 50%. Succesul 
proiectului de digitalizare a fost confirmat atât 
de beneficiarii serviciilor de salubritate, cât și de 
autoritățile/ instituțiile cu atribuții de monitori-
zare și control.

CONCLUZII ȘI OPORTUNITĂȚI

Companiile din întreaga lume trebuie să își 
adapteze strategiile prin integrarea obiectivelor 
de mediu, sociale și de guvernanță (ESG), 
deoarece atât consumatorii, cât și investitorii 
sunt din ce în ce mai atenți la impactul pe care 
organizațiile îl au asupra societății și iau decizii 
bazându-se pe aceste rezultate. 

Nu mai este important doar profitul, dar și 
modul în care sunt fabricate produsele și 
impactul acestui proces asupra mediului și 
măsurile de sustenabilitate integrate în activi-
tatea de zi cu zi legate de eficiența energetică, 
diversitate, satisfacția clienților, implicarea 
angajaților și digitalizare.

Companiile care adoptă o direcție sustenabilă 
aliniată principiilor ESG simt deja efectele pozi-
tive prin creșterea preferinței în rândul consu-
matorilor, a interesului investitorilor și implicit o 
creștere a veniturilor și performanță financiară. 
Spre exemplu, potrivit unui studiu FTSE Russell, 
companiile cu cel puțin 20% venituri “verzi” au 
avut o performanță spectaculoasă din această 
perspectivă pe parcursul ultimilor zece ani. 
Totodată, observăm o preferință tot mai mare a 
investitorilor față de companiile “verzi”.  

Organizațiile care rămân în urmă și nu se adap-
tează schimbărilor internaționale riscă să piardă 
investiții, cotă de piață, dar și să fie penalizate de 
autorități pentru ne-conformare.

Totodată, calitatea raportărilor devine din ce 
în ce mai importantă. Pe de o parte, investitorii 
au arătat clar că obiectivele ESG au devenit 



un factor important în deciziile pentru investiții 
și, prin urmare, se așteaptă ca societățile să 
reflecte aspectele importante inclusiv în situațiile 
lor financiare, iar pe de altă parte autoritățile 
introduc noi reglementări de raportare. 

În UE, un prim pas în acest sens a fost realizat în 
noiembrie 2022, când Parlamentul European 
a adoptat Directiva privind raportarea corpora-
tivă de sustenabilitate care aduce clarificări cu 
privire la normele pe care companiile vor trebui 
să le respecte în procesul de raportare, iar 
EFRAG (Grupul Consultativ European pentru 
Raportarea Financiară) a lansat prima propu-
nere de set de norme care vor intra în vigoare la 
1 ianuarie 2024.

În concluzie, societățile trebuie să asigure această 
aliniere la standardele ESG, nu doar ca o nece-
sitate de conformare ce trebuie îndeplinită, dar 
ca o abordare proactivă în alegerea unei strategii 
sustenabile ca un nou mod de lucru. 

Moderat de
Teodora Tompea

un podcast

Despre cei care aleg
să construiască
o lume sustenabilă.
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Soluții digitale pentru o economie 
incluzivă, regeneratoare, cu emisii 
reduse de CO2

Text de Cosmin Zaharia

Sustenabilitatea s-a transformat dintr-o posi-
bilitate într-o necesitate, iar noi toți trebuie să 
învățăm să schimbăm felul în care operăm. Solu-
țiile digitale contribuie exact la acest scop – de a 
face lucrurile diferit, în mod sustenabil, afirmă, 
într-un interviu pentru Green Report, Diana 
David, Managing Director SAP România, filiala 
locală a SAP SE, companie germană specializată 
în soluții software de business.

Tranziția către economia circulară, 
reducerea amprentei de carbon, moni-
torizarea lanțurilor de aprovizionare, 

monitorizarea resurselor și a consumu-
rilor sunt factori de presiune pentru toți 
producătorii și distribuitorii din întreg 
spectrul economic. 
Care este rolul soluțiilor digitale în acest 
nou concept economic și cum pot ele 
transforma afacerile?

Schimbările climatice, creșterea cantităților de 
deșeuri și tulburările sociale sunt doar câteva 
dintre provocările care au dus la nevoia schim-
bării modului în care companiile își desfășoară 
activitatea. În timp, sustenabilitatea s-a trans-
format dintr-o posibilitate într-o necesitate, iar 
noi toți trebuie să învățăm să schimbăm felul în 
care operăm. Soluțiile digitale contribuie exact 
la acest scop – de a face lucrurile diferit, în 
mod sustenabil. De exemplu, la SAP permitem 
organizațiilor de toate dimensiunile din 25 de 
industrii să funcționeze în mod profitabil în timp 
ce își ating obiectivele de sustenabilitate. 
Acestea vizează gestionarea productivă a resur-
selor limitate (financiare, materiale sau umane) 
pentru a contribui la o economie incluzivă, 
regeneratoare și cu emisii reduse de dioxid de 
carbon și pentru a contura un viitor durabil, dar 
și conducerea și raportarea holistică a perfor-
manțelor economice, sociale și de mediu pentru 
a permite modele de business sustenabile pe 
termen lung.

Cum se traduce sustenabilitatea în 
industria software și cum s-a trans-
format SAP pentru a atinge criteriile 
de sustenabilitate?

Există variate arii în care industria software 
poate fi sustenabilă. În ceea ce ne privește, 
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punem un accent deosebit pe direcția 
holistică și pe raportarea ESG, pe acțiunea 
climatică, pe economia circulară și pe respon-
sabilitatea socială. 

Pe principiul “Practice what you preach”, una 
dintre principalele piese de rezistență pe 
drumul spre implementarea abordării noastre 
holistice a sustenabilității este atingerea unui 
nivel net-zero de-a lungul lanțului nostru 
valoric, în conformitate cu obiectivul de 1,5°C 
în 2030 – cu 20 de ani mai devreme decât era 
prevăzut inițial. 

Următoarea etapă intermediară în atingerea 
acestui scop are loc anul acesta, când SAP își 
propune să fie o companie neutră din punct de 
vedere al emisiilor de dioxid de carbon în cadrul 
propriilor operațiuni – cu doi ani mai devreme 
decât ne-am propus inițial.

În ceea ce privește măsurile concrete pentru 
reducerea emisiilor generate de utilizarea 
produselor și serviciilor noastre, ne concentrăm, 
printre altele, pe accelerarea transformării 
clienților on-premise în cloud, consolidarea 
cooperării cu furnizorii cheie pentru ca aceștia 
să se angajeze la un nivel net-zero și să livreze 
produse și servicii pe o bază neutră din punct 
de vedere al emisiilor de carbon, utilizarea celor 
mai bune centre de date cu programare suste-
nabilă și a unui instrument de calcul al amprentei 
de carbon pentru toate soluțiile SAP cloud, 
precum și intensificarea investițiilor directe în 
energie electrică regenerabilă pentru a neutra-
liza emisiile reziduale de carbon.

Companiile nu mai sunt evaluate 
doar dintr-o perspectivă economică și 
financiară, angajamentele ESG nece-
sitând să fie integrate în strategia de 
afaceri și misiunea unei organizații 
pentru a răspunde cadrelor de regle-
mentare și așteptărilor investitorilor 
și consumatorilor. 
Care sunt soluțiile dezvoltate de SAP 
pentru a ușura integrarea și raportarea 
ESG a companiilor?

Un exemplu ar fi SAP Sustainability Control 
Tower, o componentă de bază a portofoliului 
nostru de gestionare a sustenabilității, care ajută 
la raportarea ESG, până acum adesea greoaie 
și complexă. Soluția permite raportarea auto-
matizată ESG și obținerea informațiilor despre 
performanța companiei în materie de suste-
nabilitate pe baza datelor din soluția noastră 
software de bază, S/4HANA, și din alte soluții, 
și poate gestiona aspectele ESG ale deciziilor 
privind sustenabilitatea. În plus, SAP Sustainabi-
lity Control Tower ajută la evaluarea impactului. 
Impactul pozitiv din punct de vedere financiar 
poate fi maximizat și progresul poate fi raportat 
părților interesate.

Un alt exemplu ar fi SAP Cloud for Sustai-
nable Enterprises, pe scurt o ofertă cloud care 
integrează date și procese pentru a gestiona 
amprenta de carbon, a reduce deșeurile de 
materiale și a atinge sustenabilitatea socială. Mai 
mult decât atât, soluția face ca datele ESG să fie 
transparente pentru clienții noștri. 
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Text de Florin Stoican, 
Președinte, Asociațiile Kogayon și Parcul Natural Văcărești

EXCELENȚĂ ÎN
PROIECTE DE 
BIODIVERSITATE

România este una dintre țările UE care se 
poate mândri cu una dintre cele mai bogate și 
valoroase biodiversități. Este singura țară din 
UE cu șase regiuni biogeografice. Aici sunt 
60% dintre pădurile virgine ale UE. 

Avem peste jumătate din populația de carni-
vore mari a Europei. Delta Dunării este cea 
mai mare zonă protejată umedă a Europei. 
Avem o rețea de 13 parcuri naționale și 16 
naturale, sute de rezervații naturale și monu-
mente ale naturii, situri Natura 2000, păduri 
în patrimonial UNESCO, râuri, lacuri, pajiști, 
peșteri, cascade, floră, fauna și peisaje unice.
Le avem, dar ce facem cu ele?  

Din păcate, România are grave probleme 
sistemice cu conservarea acestui patrimoniu 
natural de excepție, dar și cu valorificarea 
acestuia în folosul comunităților locale și vizi-
tatorilor. Practic, nici nu ne conservăm cum 
trebuie patrimonial, nici nu-l valorificăm la 
adevărata lui valoare. 

În loc să fim cunoscuți ca o destinație ecotu-
ristică și să dezvoltăm comunitățile rurale 
folosind patrimoniul natural și cultural, ni s-a 
dus buhul pentru tăieri ilegale și proiecte care 
agresează ariile naturale protejate.

În acest moment, România are o uriașă opor-
tunitate, venită dinspre politicile publice 
europene și finanțarea acestora din fondurile 
europene. 

Țările membre EU, deci și România și-au 
asumat prin Green Deal și Strategia Euro-

peană pentru Biodiversitate două ținte foarte 
ambițioase:
  •  30% din teritoriul terestru și marin prote-
jate până în 2030;
  •  10% din teritoriul terestru și marin strict 
protejate până în 2030. 

Recent, la COP 15 CBD (Convenția pentru 
Biodiversitate), ținta de 30% din teritoriu 
protejate până în 2030 a devenit una globală, 
asumată de către marea majoritate a statelor 
planetei, ca o recunoaștere a situației critice în 
care se află biodiversitatea și a riscului pe care 
declinul acesteia îl are pentru viitorul omului 
pe planetă.

În cazul României, asta înseamnă creșterea 
suprafețelor ariilor naturale protejate de 
la 24%, cât avem acum, la 30%, ceea ce 
înseamnă peste 1.400.000 ha de noi teri-
torii protejate și creșterea suprafeșelor strict 
protejate de la cca. 2% la 10%. 

Acest proces trebuie văzut ca o mare oportu-
nitate, tocmai pentru că România are potențial 
și ariile naturale protejate pot devin motoare 
ale dezvoltării durabile locale. 

Pentru asta însă, e nevoie de proiecte de arii 
protejate, de dezbateri și de implicarea comu-
nităților locale pentru a ne asigura nu numai că 
declarăm noi arii naturale protejate și zone de 
protecție strictă, dar și că o facem pe criterii 
științifice, conservând cele mai valoroase 
elemente de patrimoniu naturale, că asigurăm 
o justă compensare a proprietarilor, că 
asigurăm un management eficient și mai ales 



că obținem beneficii de pe urma conservării, 
că implicăm comunitățile în management, că 
dezvoltăm produse, servicii și comunități pe 
seama ariilor naturale protejate și patrimo-
niului natural și cultural.

Avem un mare noroc, pentru că în timp ce alții 
trebuie să investească imens în reconstrucție 
ecologică, noi trebuie doar să ne uităm la 
greșelile altora, să învățăm din ele pentru a nu 
le mai repeta, să ne conservăm patrimoniul și 
să obținem și beneficii de pe urma conservării.

Pentru că România are printre cele mai valo-
roase biodiversități din Europa, poate și 
trebuie să devină lider european în conser-
varea naturii, pentru sănătatea, bunăstarea și 
mândria românilor.

Premiul categoriei „Excelență în proiecte 
de biodiversitate” merge în acest an către 
Banca de Resurse Genetice Vegetale „Mihai 
Cristea” Suceava. Mizând pe abilitatea de a 
folosi diversitatea conservată în mod rapid, 

creativ și durabil, Banca a demarat, în anul 
2009, un program intitulat „Din colecțiile 
Băncii de Gene înapoi în grădinile țăranilor”. 

Scopul a fost reintroducerea în cultură a varietă-
ților tradiționale românești, aparținând principa-
lelor specii vegetale relevante pentru agricultură 
și alimentație. Iniţiativa, care a continuat până 
în prezent, s-a concretizat prin furnizarea unei 
cantităţi limitate de seminţe unui număr de apro-
ximativ 2.500 de solicitanţi anual. 

Elementul cheie care a contribuit la succesul 
programului, cu caracter unic, cel puțin la 
nivel european, a fost crearea unei legături 
directe între sistemul formal, respectiv Banca 
de Resurse Genetice Vegetale și cel informal 
reprezentat de fermieri și grădinari care cultivă 
varietăți tradiționale. 

La nivel național a fost creată o rețea de utiliza-
tori conștienți de importanța salvării și promo-
vării moștenirii genetice conținute în formele 
locale, în mare măsură neglijate.
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Text de Marius Brînzea, 
Director Strategie Reciclad’OR

EXCELENȚĂ ÎN 
CAMPANII DE MEDIU

Chiar dacă lumea trece printr-o stare de criză 
și instabilitate fără precedent, sustenabilitatea 
este și rămâne importantă pentru cetățenii 
planetei. Aceștias unt extrem de preocupați de 
poluarea mediului înconjurător și schimbările 
climatice. 

O mare parte dintre cetățeni consideră că 
prin propriul lor comportament (role model) 
pot face diferența. Însă așteaptă mult mai 
multă responsabilitate din partea companiilor 
atunci când vine vorba de protejarea mediului 
înconjurător.

Conform unui studiu GFK*, 6 din 10 consuma-
tori sunt actualmente sceptici privind eforturile 
companiilor pentru sustenabilitate și cred că 
acestea sunt interesate doar de profiturile lor, sus-
pectându-le de tactici de tip “greenwashing”. Pe 
lângă consumatori, instituțiile guvernamentale și 
ONG-urile își sporesc constant presiunea asupra 
companiilor pentru a dezvolta modele de afaceri 
sustenabile.

Brandurile vor trebui să construiască un nivel ridi-
cat de încredere în ceea ce privește sustenabilita-
tea printr-o derulare a unor acțiuni consecvente 
si nu doar în mod sporadic și oportunistic. Aceste 
acțiuni trebuie să abiă un focus strategic clar 
(comunitatea și protejarea mediului înconjurător) 
și să înglobeze mesaje coerente și verificabile.

Campaniile de mediu joacă un rol important în 
creșterea gradului de conștientizare a cetățeni-
lor cu privire la necesitatea protejării mediului 
înconjurător. Prin natura lor campaniile de mediu 
contribuie nu doar la schimbarea atitudinii și 
comportamentului consumatorilor față de mediul 

înconjurător, dar și la creșterea gradului de fideli-
zarea a acestora față de brand.

Procesul de jurizare la categoria Excelență în 
Campanii de Mediu a ținut cont de următoarele 
criterii de evaluare:

  •  Oportunitatea, originalitatea și impactul (tangi-
bil și intangibil) al campaniei

  •  Procesul de planificare (obiective, public țintă, 
mesaje, canale de comuni- care etc.) și imple-
mentare a campaniei (etapizare, monitorizare, 
reevaluări);

  •  Vizibilitatea, complexitatea, și durabilitatea 
campaniei.

  •  Transparența campaniei (relevanța informații-
lor furnizate, argumentarea acestora și disponibi-
litatea informațiilor pentru publicul larg).

Proiectul câștigător al ediției din acest an, 
SchimbăPETulCuBiletul, s-a evidențiat prin 
originalitate, oportunitate, anvergura și continui-
tatea campaniei de mediu. 

În contextul în care România se pregătește pentru 
Sistemul Garanție-Returnare oportunitatea 
campaniei SchimbăPETulCuBiletul este una 
evidentă. Originalitatea campaniei deriva din 
combinarea a doua obiective principale: încura-
jarea folosirii transportului public și promovarea 
colectării și reciclării deșeurilor. La momentul în-
ceperii campaniei, în România nu exista nicio altă 
inițiativă de mediu și comunicare creativă care să 
promoveze colectarea separată a deșeurilor și să 
încurajeze utilizarea transportului public.
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Campania SchimbăPETulCuBiletul a fost lansată 
pentru prima dată în România de Asociația Act 
for Tomorrow, cu sprijinul Kaufland România și 
Ministerul Mediului, la Constanța, fiind ulterior 
replicată sub forma unei caravane în alte 8 orașe. 
În anul 2022, campania s-a transformat într-o 
mișcare națională, care a avut loc simultan în 65 
de orașe din toate județele țării, într-o singură zi, 
pe 16 septembrie, în cadrul Săptămânii Europene 
a Mobilității și a programului Vinerea Verde.

Mecanismul campaniei, de a transforma 5 
deșeuri în călătorii cu autobuzul, a fost gândit 
pentru a mobiliza persoane din diverse medii: 
tineri, persoane cu studii superioare, cu interes 
pentru mediu, pensionari, muncitori, oameni cu 
situație financiară precară,  care au fost încântați 
că efortul lor de colectare este răsplătit. 

Impactul campaniei este unul relevant: 63 de 
orașe și 134 de locații (magazine Kaufland) 
de desfășurare, peste 12.000 de participanți, 
87.000 deșeuri colectate, 32 de instituții locale 
partenere (Primării, Consilii Județene, Societăți 
de transport local), 46 de ONG-uri locale și pes-
te 200 de voluntari, 413 apariții în presa națională 
și locală și 2,63 milioane de oameni audiență pe 
canalele media, a ajuns la 277.584 de persoane 
doar prin canalele social media Act for Tomorrow 
și a generat 55.763 de interacțiuni. 

Mecanismul, obiectivele și beneficiile campa-
niei au fost prezentate clar și transparent pe 
toate canalele de comunicare utilizate. Cam-
pania de comunicare s-a desfășurat în perioa-
da 9-22 septembrie și și-a propus o expunere 
la 360 de grade, fiind distribuită online, pe 
Facebook, Instagram, pe conturile partenrilor 
implicati (Kaufland, Ministerul Mediului, primă-
rii și ONG-uri locale); offline, în autobuzele din 
unele orașe și în magazinele Kaufland; cât și pe 
canalele media tradiționale. 

CONCLUZII

În anul 2022 s-a înregistrat o creștere cu 38% 
a numărului de campanii de mediu înscrise în 
competitie. Ceea ce demonstrează preocupa-
rea constanta a companiilor pentru grija față de 
mediu și comunitate.

Și în acest an campaniile mediu înscrise în com-
petiție au fost bune și foarte bune, ceea a gene-
rate o reala provocare în procesul de jurizăre al 
acestei categorii. 

În aceste circumstanțe anvergura și continuitatea 
campaniei precum și claritatea mesajelor și trans-
parența comunicării au jucat un rol important în 
stabilirea câștigătorului. 

De menționat faptul că anumite campanii de me-
diu (cu un potențial evident) nu au prezentat in-
formațiile relevante sau o argumentație coerenta 
cu privire la impact, transparență și originalitate.

OPORTUNITĂȚI 
PENTRU ROMÂNIA

În contextul instabilității macro-economice, a 
preocuparii majore privind poluarea mediului 
înconjurător și al așteptărilor consumatorilor 
de la branduri, companiile vor trebuie să inclu-
de în strategiile de sustenabilitate și derularea 
unor campanii de mediu relevante și stimulative 
pentru cetățeni. 

Împuternicirea consumatorilor în campaniile de 
mediu derulate, comunicarea durabilității ca re-
zultat al unui efort comun (companie și consuma-
tori), precum și implementarea unor programe de 
incentivare vor contribui la creșterea gradului de 
fidelizare al clienților în relația cu brandurile.

Succesul campaniilor de mediu va fi strict 
condiționat de tangibilitatea acestora, origi-
nalitatea soluțiilor propuse, transparența și 
claritatea informațiilor și mesajelor, impactul și 
continuitatea campaniilor. 

*Green Ambitions, golden opportunities - GFK
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EXCELENȚĂ ÎN 
TRANSPORT SUSTENABIL

Text de Sorin Elisei, Director, Lider al practicilor de susten-
abilitate și energie Deloitte România

Potrivit statisticilor Agenției Europene 
de Mediu, aproximativ 24% din totalul 
emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) 
din România au fost generate în 2020 
de sectorul transporturilor, al 3-lea cel 
mai mare contribuitor (după industrie și 
sectorul energetic). 

Pe de altă parte, ponderea energiei regenera-
bile utilizată în transporturi a fost, tot în 2020, 
de doar 8,54% (în timp ce aproape 44% din 
energia electrică produsă în 2020 a provenit 
din surse regenerabile). 

La imaginea oferită de cei doi indicatori trebuie 
adăugat și faptul că, pe fondul creșterii activită-
ții economice și a nivelului de trai, consumul de 
energie în sectorul transporturilor crește con-
stant (+50% în 2020 comparativ cu 2004), 
iar majoritatea acestui consum este asigurat de 
carburanți clasici (benzină și motorină). 

Utilizarea acestora în traficul aglomerărilor 
urbane produce un alt efect – poluare atmo-
sferică, resimțit acut de majoritatea locuitorilor 
din orașe. 

Premiul anului 2022 din categoria “Excelen-
ță în transport sustenabil” răsplătește în fapt 
abordarea companiei Sameday din perspec-
tiva multitudinii de inițiative care contribuie, 
coordonat, la reducerea amprentei de carbon/
poluării din orașe (livrările easybox generează 
din activitățile directe semnificativ mai puține 
emisii de CO2 decât serviciul de livrare la 
ușă): peste 3650 de lockere easybox (din care 
30 independente energetic, alimentate cu 

energie solară/curieri cu mașini electrice) și o 
flotă de 100 mașini electrice. 

În plus, proiectul va permite sectorului de retail 
(clienților Sameday) să își îmbunătățească 
amprenta de carbon.

Viitorul transportului sustenabil va însemna, 
cu siguranță, multe alte inițiative și idei puse în 
practică pentru a reduce amprenta de carbon 
în acest sector. 

Am notat cu interes multitudinea de aplicații 
participante la această secțiune, toate țintind 
optimizarea mobilității – fie că vorbim de per-
soane sau mărfuri. 

În orice caz, un transport sustenabil în România 
va avea în continuare nevoie de infrastructu-
ră adecvată (cum ar fi stațiile de reîncărcare 
pentru vehiculele electrice, dar și o creștere a 
numărului de piste de biciclete disponibile).



EQS SUV 450+ | WLTP: consum de curent în kWh/100 km (în regim mixt): 18.2-22.9; emisii de CO2 în g/km (în regim mixt): 0[1].
[1] Consumul de curent și autonomia au fost determinate pe baza Regulamentului 2017/1151/UE.

www.mercedes-benz.ro/eqs-suv

THIS IS FOR PIONEERS.
Noul model EQS SUV complet electric.

Descoperă modelul
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EXCELENȚĂ
ÎN ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

Text de Andreea Mitiriță, 
Partner PwC România

Categoria EXCELENȚĂ ÎN ADMINISTRA-
ȚIE PUBLICĂ a avut un singur participant: 
proiectul „Big Belly”, derulat de Coca Cola 
HBC în parteneriat cu Green Point Mana-
gement și Primăria Sectorului 3 în București 
și cu Primăria Timișoara pentru instalarea de 
coșuri inteligente pentru deșeuri. 

Obiective cheie ale proiectului au fost con-
știentizarea și educarea în ceea ce privește 
importanța colectării selective și beneficiile 
utilizării coșurilor Big Belly. Iar rezultatele 
proiectului vorbesc de la sine: aproximativ 10 
tone de deșeuri colectate în 2 luni, reducerea 
nevoii de golire a pubelelor publice la o dată 
la 14 zile de la o dată la 3 zile. 

În plus, amprenta de carbon s-a redus, prin 
scăderea consumului de combustibil al mași-
nilor de colectare, deoarece sistemul integrat 
în aceste couri alertează serviciile municipale 
de curățenie atunci când sunt pline.

Deși nu a acumulat punctajul necesar pentru 
a fi premiat, proiectul este demn de amintit 
și felicitat pentru că adresează o problemă 
stringentă cu care se confruntă România: 
conștientizarea colectării selective a deșeu-

rilor. Sper ca această inițiativă să se extindă 
și în alte orașe, având în vedere gradul încă 
redus de colectare selectivă din România, 
dar și țintele ambițioase ale autorităților, 
asumate în Planul Național de Redresare și 
Reziliență (PNRR).

În prezent gradul de reciclare selectivă în 
România se situează la doar 10%, iar până în 
2025 statul și-a propus atingerea unui nivel 
de 55%, conform țintelor asumate în PNRR. 

Foarte importante pentru atingerea acestui 
obiectiv sunt investițiile în centrele de colec-
tare selectivă a deșeurilor. 

Dar fie că sunt realizate din inițiative pri-
vate, fie ale statului investițiile trebuie să 
meargă în paralel cu educarea și conștienti-
zarea populației în ceea ce privește recicla-
rea selectivă, pentru că doar așa România 
va putea să progreseze în domeniul mana-
gementului deșeurilor.
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Text de Laura Vrînceanu, 
Senior Manager, Climate Changeand Sustainability Services

EXCELENȚĂ ÎN 
AGRI-FOOD

Considerând contextul actual, dar și trendurile 
cheie ce impactează sectorul agribusiness, se 
conturează patru megatendințe ce vor modela 
viitorul acestei industrii:

Digitalizarea agriculturii

Adopția digitalizării în sectoarele agricultură și 
alimentație este mai lentă comparativ cu alte 
industrii. Totusi, piața agriculturii de precizie pare 
să evolueze, începând să capete interes și în 
rândul companiilor active pe piața din România. 
Acest tip de agricultură permite fermierilor să 
adopte soluții bazate pe date, iar oportunitățile 
viitoare legate de analiza datelor în agricultură 
sunt nelimitate, și pot aduce beneficii importante, 
precum o mai bună înțelegere a provocărilor de 
mediu sau o creștere a productivității culturilor. 

Sectorul agribusiness poate fi impactat de 
diverși factori, precum vremea imprevizibilă, fur-
tuni severe, secete prelungite sau chiar schim-
barea comportamentului insectelor din cauza 
vremii. De aceea, utilizarea datelor și monito-
rizarea în timp real a elementelor climatice, a 
parametrilor de sol şi a indicilor de vegetaţie din 
culturile agricole pot ajuta fermierii să se pregă-
tească în fața provocărilor aduse de schimbările 
condițiilor de mediu, să monitorizeze starea de 
sănătate a culturilor în timp real, să creeze anali-
ze predictive legate de recoltele viitoare. 

Pentru a crește randamentul culturilor, și 
implicit profitul, fermierii pot utiliza datele 
pentru a-și îmbunătăți productivitatea. Utilizâd 
tehnologii precum senzorii de sol, tractoare 
echipate cu GPS, imagistică satelitară etc., 
fermierii pot obține o vizibilitate fără precedent 

asupra operațiunilor lor, cu oportunități reale 
de maximizare a resurselor.

Creșterea relevanței aspectelor 
ESG și a sustenabilității

Odată cu creșterea populației si urbanizarea 
rapida, va creste și stresul asupra resurselor 
naturale disponibile, astfel ca aspectele ESG 
(mediu, social și guvernanță) vor căpăta un rol 
central pentru asigurarea dezvoltării secto-
rului agri-food. Nevoia de a cultiva sau de a 
crește mai mult pe suprafețe de teren tot mai 
restrânse va determina necesitatea utilizării 
de soluții sustenabile.

Schimbările climatice și agricultura intensivă 
duc nu doar la scăderea suprafetelor terenuri-
lor arabile, ci și la degradarea solului. Schimbă-
rile climatice conduc, de asemenea, la condiții 
meteorologice neregulate și la creșterea 
infestării culturilor, care influențează randa-
mentul culturilor pe tot globul. Aceste efecte, 
împreună cu nevoia de a cultiva sau de a creste 
mai mult pe suprafațe de teren tot mai restrân-
se vor determina necesitatea utilizării de soluții 
sustenabile și, implicit, adoptarea în rândul 
societăților și a fermierilor a unor practici de 
agricultură sustenabilă.

Schimbarea preferințelor 
consumatorilor 

În ultimii ani, preferința consumatorilor a început 
să se îndrepte către alimente sănătoase, a căror 
trasabilitate este ușor de urmărit, iar cererea 
de produse proaspete, locale, bio, creează o 
oportunitate pentru noi modele de afaceri.



Volatilitatea prețurilor și creșterea 
costurilor

Industria agri-food trebuie să caute soluții holistice 
care să contribuie la reducerea costurilor de pro-
ducție pentru fermieri și, prin urmare, la reducerea 
costului de achiziție pentru consumatorii finali.

Conform Băncii Mondiale, ponderea totală a forței 
de muncă în agricultură la nivel global a scăzut 
de la 43% în 1991 la aprox. 27% în 2019. Astfel, 
sectorul agricol nu se confruntă doar cu o scădere 
a numărului de persoane angajate, ci și implicit la 
o creștere a costurilor cu forța de muncă, precum 
și la scăderea randamentelor, creând o nevoie de 
mecanizare rapidă a terenurilor agricole. 

De asemenea, creșterea populației și a cererii 
de alimente au determinat sectorul agricol să 
crească productivitatea, prin urmare să utilizeze 
mai multe erbicide și pesticide toxice. Impactul 
negative al acestor substante ar putea însă oferi 
oportunități pe piața erbicidelor, pesticidelor și a 
îngrășămintelor bio.

Monitorizarea se realizeaza sistematic, de la înfiin-
țarea fiecărei culturi, astfel:
  a)  prin scanarea satelitară a terenului cu ajutorul 
aplicației FieldView, pentru estimarea sănătății 
culturilor și a utilizării apei,
  b)  cu stație meteo pe bază de senzori (pentru 
monitorizarea indicilor pedo-climatici),
  c)  prin zboruri repetate cu drona dotată cu came-
ră multispectrală, pentru realizarea de ortofotopla-
nuri (hărți georeferențiate și hărți NDVI),
  d)  cu observaţii în teren, biometrii, analize de la-
borator și interpretarea rezultatelor, în laboratorul 
de analize agrochimice al SCDA Brăila.

Se utilizează şi alte tipuri de dispozitive şi aplicaţii 
online, precum camere video, senzori de mişcare 
şi alarmă antiefracţie la pivoţi, capcane cu feromoni 
pentru dăunătorii din culturile agricole, precum şi 
aplicaţii online necesare fermierilor (pentru calcu-
larea necesarului de îngrăşăminte NPK, ghiduri de 
recunoaştere a buruienilor, bolilor şi dăunătorilor 
din culturile agricole şi horticole, prognoza meteo 
şi avertizări, programe de introducere a datelor 
privind documentele maşinilor şi utilajelor agricole, 
cu alertare la expirarea acestora, etc.).

Obiectivul principal al monitorizării culturilor 
agricole şi horticole cu ajutorul platformei AGRO-
DATA este diminuarea poluării mediului prin 
folosirea pesticidelor şi îngrăşămintelor în cantităţi 
cât mai raţionale, acest lucru fiind posibil prin utili-
zarea senzorilor, a ortofotoplanurilor şi hărţilor de 
prescripţii pentru aplicarea cu rate variabile, cu alte 
cuvinte, prin practicarea unei agriculture inteligen-
te. În acelaşi timp, sistemul AGRODATA diminu-
ează costurile de producţie şi creşte eficienţa la 
hectar, prin luarea la timp a măsurilor tehnologice.

DESPRE CÂȘTIGĂTOR

La această categorie au fost înscrise 8 
proiecte foarte interesante, fiecare repre-
zentând un exemplu de buna practică, însă 
marele câștigător este Stațiunea de Cer-
cetare Dezvoltare Agricolă Brăila, cu 
proiectul “Cercetări Privind Digitalizarea 
Agriculturii În Bărăganul De Nord, Prin 
Utilizarea Dronelor Şi Sateliților, Cu Scopul 
Monitorizării Culturilor Şi Eficientizării 
Tehnologiilor Agricole (Agrodata)”.

AGRODATA este un proiect inovativ 
pentru zona Bărăganului de Nord, prin care 
se propune realizarea unui sistem de lucru 
digitalizat pentru fermieri, cu ajutorul dro-
nelor și sateliților, astfel încât să se poatămo-
nitoriza culturile agricole pe toată perioada 
de vegetație, iar datele să fie accesibile 
online în orice moment fermierilor care se 
vor înscrie ulterior în platformă.

44green-report.ro



>81% 
din cheltuielile noastre cu 
furnizorii au fost direcționate 
către furnizorii din România

>2.500
de furnizori locali 

>12.381mil. lei
cheltuieli cu furnizorii din România, dintr-un total de
>15.243 milioane de lei.
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valoarea totală a donațiilor 
și sponsorizărilor

>1,2mil.
beneficiari 
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implementateS
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>23.000
de produse alimentare, dintre care >19.700 
provin de la furnizorii locali, adică 82% din 
totalul produselor alimentare

O gamă variată de produse marcă 
proprie, >2.500 din România.

>1.000
produse marcă proprie certificate,
dintr-un total de >1.700
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>96%
din energia electrică 
provine din 
surse regenerabile

>10%
reducere a emisiilor 
raportate la suprafața 
magazinelor noastre, 
față de 2020

>4,8mil. lei
investiții în stații de încărcare electrice

1,5mil.€ 
valoarea investiției pentru instalarea 
a 3.700 de panouri fotovoltaice

Toate magazinele noastre au 
aparate de colectare a 
deșeurilor, instalate în parcări, 
prin care au fost colectate 

>10,8 mil.
de recipiente

>25 mil. lei
investiți pentru extinderea și întreținerea 
rețelei de aparate de colectare deșeuri 
amplasate în parcările magazinelor

>247.000
de recipiente de produse de 
curățenie sau igienă colectate 
prin sistemele amplasate în 
interiorul magazinelor

>37.500
tone de deșeuri reciclate din propriile 
operațiuni, adică >68 din deșeurile 
generate

>150.000lei
investiți în sistemele de colectare 
„Broscuța” amplasate în toate 
magazinele noastre
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energie 
& emisii materiale 

& ambalaje
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>15.700
de angajați fac parte 
din ehipa noastră

>94mil. lei
valoarea bugetului de beneficii pentru angajați

533
de angajați cu dizabilități

72,7%
dintre angajații noștri sunt femei

41,2%
poziții de management (Executive 
și Top Management) ocupate de femei

Kaufland România
Raport de Sustenabilitate

 AF 2021 (01.03.2021 - 28.12.2022)
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Text de Florin Stoican, 
Președinte, Asociațiile Kogayon și Parcul Natural Văcărești

Proiectele de mediu au ajuns într-un moment în 
care trebuie să se redefinească. 

Urcarea în topul agendei publice a subiectului 
schimbărilor climatice a făcut ca și proiectele 
de mediu să fie tot mai ambițioase, pe măsura 
problemelor cărora li se adresează, a resurselor 
alocate, dar și a așteptărilor. Acum despre mediu 
și problemele lui nu vorbesc numai cercetătorii și 
activiștii de mediu, dar și politicienii la cel mai înalt 
nivel, mass-media și publicul larg. Putem spune că 
am trecut de faza critică a conștientizării pro-
blemelor de mediu și trebuie să ne concentrăm 
pe găsirea soluțiilor la acestea. Iar pentru asta e 
nevoie de leadership pe toate palierele societății 
– politic, social, economic, administrativ. 

A venit în sfârșit momentul în care ne putem 
gândi la rezolvarea sistemică a problemelor, la 
soluții globale și coordonate, la tratarea adevăra-
telor cauze de degradare a sistemelor naturale, 
care ne afectează sistemele social și economic 
de care suntem pe bună dreptate atât de mândrii. 
Iar pentru că problemee de mediu nu au grani-
țe, nici soluțiile acestora nu trebuie să aibă, iar 
găsirea și dezvoltarea lor trebuie făcută împreună 
și coordonat de către politicieni, societatea civilă, 
sectorul de business, mediul academic, mass-me-
dia. Toți au nevoie de leadership.

Nu e suficient să ne concentrăm pe rezolvarea 
locală a problemelor, tocmai pentru că proble-
melor nu le pasă de granițele noastre politice, 
administrative, sociale și economice. Degeaba 
oprim tăierile ilegale de pădure în Europa, fiindcă 
Europa nu are decât 4% din pădurile planetei. În 
schimb, la nivel global planeta continuă să piardă 
7 milioane de ha de pădure anual, în special în 

Amazonia, Bazinul Congo și Siberia pentru a 
acoperi consumul în creștere din Europa și restul 
lumii dezvoltate. Degeaba ne bucurăm că scoa-
tem poluarea din orașe prin trecerea la mașinile 
electrice, dacă nu ne pasă de ce rămâne în urma 
mineritului pentru cobalt, litiu, grafit și zinc în 
Congo, Chile, China și Indonezia. Trebuie să ne 
concentrăm pe rezolvarea problemelor acolo 
unde ele se produc, fiindcă altfel efectele vor veni 
peste noi, indiferent unde suntem pe planetă.

Externalizarea problemelor nu e deloc o soluție, 
cum nici conservarea resurselor nu se poate 
face fără reducerea consumului și eficientizarea 
utilizării acestora. Ori pentru asta e nevoie de a 
lucra împreună. Nimeni nu poate rezolva de unul 
singur probleme de așa anvergură, nicio organi-
zație, nicio companie, niciun stat. 

România este un pic în urma trendului european, 
cel care este la ora actuală locomotiva globală 
a luptei cu efectele schimbărilor climatice. Încă 
suntem la nivelul proiectelor punctuale, izolate, 
cu rezultate locale și imediate, care tratează mai 
mult efecte decât cauze. De mulți ani de zile 
strângem gunoaie și plantăm copaci, fără să fi re-
zolvat problemele de fond. Pentru că s-a acționat 
punctual, prin proiecte pe termen scurt, fiindcă nu 
a existat continuitate la nivel de resurse, pentru că 
a lipsit o viziune de țară, fiindcă impactul sistemic 
nu are cum să apară fară implicarea autorităților, 
politicienilor și întregii societăți.

Oricâte resurse de CSR ar lăsa statul la dis-
poziția companiilor pentru rezolvarea acestor 
probleme prin intermediul ONG-urilor, nu vor 
fi niciodată de ajuns fără implicarea directă a 
autorităților statului.

EXCELENȚĂ ÎN 
LEADERSHIP DE MEDIU



Leadershipul de care avem nevoie în acest mo-
ment, atât la nivel global cât și național, trebuie să 
meargă în direcția conlucrării, a agregării resur-
selor și a efectelor sistemice. 
Îmi doresc să trecem cât mai repede de la proiec-
te de CSR la programe de mediu strategice, pe 
termen lung, care să vizeze rezolvarea integrată 
și sistemică a unei probleme, prin implicarea 
generalizată a sectoarelor societății. 

Ca idee, îmi doresc să văd programe de recon-
strucție ecologică, socială și economică a unor 
regiuni bogate în patrimoniu, pentru dezvoltarea 
durabilă a acestora, fiindcă mediul este baza 
sistemelor social și economic. Abordarea integrată 
a problemelor unui teritoriu este cea mai bună cale 
de a rezolva și problemele de mediu. Mi-aș dori 
autorități, companii și organizații care să constru-
iască împreună cu comunitățile astfel de programe.   

Premiul pentru categoria „Excelență în leadership 
de mediu” a fost câștigat în acest an de Fundația 
Comunitară București, care și-a asumat rolul de 

a se implica în rezolvarea problemelor complexe 
de mediu ale Capitalei și de a aduce mai mulți 
actori la masa tratativelor. Platforma de Mediu a 
Fundației Comunitare a pornit de la compilarea 
datelor existente în Raportul de Cercetare pri-
vind starea mediului în București, prin consultări 
pentru a identifica prioritățile și finanțarea unor 
proiecte pilot în domeniul mediului. 

În 2021 și 2022, Fundația a investit peste 
800.000 lei în proiecte de calitatea aerului, pro-
tecția și accesibilizarea zonelor naturale urbane 
Văcărești și Pădurea Băneasa, intervenții în opt 
grădini comunitare, amenajarea a trei grădini 
pedagogice în școli de stat, organizarea a 50 
de evenimente de comunitate, trei politici publi-
ce dezvoltate alături de comunități, extinderea 
rețelei independente de monitorizare a calității 
aerului prin 20 de senzori. În paralel, Fundația 
Comunitară București acționează și ca un liant 
între comunitate, companii și autorități pentru a 
clădi încredere și a crea un teren neutru care să 
permită acțiunea colaborativă.
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