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3Mesaj introductiv
Dragi prieteni,  

Paginile ce urmează prezintă activitatea și rezultatele non-financiare ale Sistemului Coca-Cola în România, din 
perioada ianuarie-decembrie 2019. Este pentru al doilea an consecutiv când realizăm acest exercițiu raportându-ne la 
operațiunile comune ale Coca- Cola România și Coca-Cola HBC România, adică Sistemul Coca-Cola din țara noastră.  

Am început anul 2019 având în minte o serie de obiective ambițioase, strans legate 
de angajamentele pe care ni le-am asumat atât la nivel global, cât și național, pentru 
dezvoltarea sustenabilă a afacerii noastre. Astfel, dincolo de cifre, acestea descriu 
prioritățile Sistemului Coca-Cola pentru următorii ani și modul în care vom continua să 
investim împreună, pentru viitor, alături de furnizorii, clienții, consumatorii și angajații 
noștri, pentru bunăstarea comunităților locale și pentru un mediu mai curat. Ne dorim 
să rămânem un partener de încredere pentru toți stakeholderii noștri, construind relații 
puternice, bazate pe respect, etică și transparență în tot ceea ce facem.

Cei peste 1,1 miliarde de litri de băuturi produși în 2019 ne-au arătat încă o dată că 
produsele Coca-Cola se află în topul preferințelor românilor și ajung în casele a milioane 
dintre aceștia. Este un lucru care ne onorează, dar care în același timp evidențiază 
responsabilitatea și potențialul de schimbare care se află în mâinile noastre. Viziunea 
noastră pe termen lung este să oferim consumatorilor băuturile pe care și le doresc, 
potrivite pentru orice moment al zilei și stilului de viață al fiecăruia. Încercăm să facem 
asta punându-le la dispoziție un portofoliu diversificat, de la băuturi carbogazoase și 
necarbogazoase, inclusiv cu conținut redus de zahăr sau fără zahăr, până la sucuri și 
nectaruri din fructe, băuturi pe bază de plante și ape minerale naturale. Adresând nevoile și 
cerințele consumatorilor,  conținutul de zahăr la nivelul portofoliului de băuturi carbonatate 
a scăzut cu 11% în 2019, comparativ cu anul de referință 2015, iar vânzările de băuturi cu 
conținut redus de calorii sau fără calorii au ajuns să reprezinte 36,4% din totalul volumelor. 
Totodată, am continuat să investim în portofoliul de produse, lansând în 2019 Smartwater, 
Lemonade by Cappy și, în premieră globală pe piața din România, Coca-Cola Specialty: 
o serie de băuturi îmbuteliate într-un ambalaj de colecție, ce a reintrodus pe piață sticla 
folosită la începutul anilor 1990.

Suntem cel mai mare producător de băuturi din România, iar activitatea noastră aduce cu 
sine un consum ridicat de resurse, generând astfel impact asupra mediului înconjurător. 
Ştim că drumul către schimbarea pe care ne-o dorim cu toții este unul lung, care necesită 
acţiuni susţinute din partea tuturor celor implicați, mediul de afaceri, autorități și societatea 
civilă deopotrivă. De aceea, prioritățile noastre se concentrează pe dezvoltarea unor soluții 
pentru accelerarea tranziției către economia circulară, combaterea schimbărilor climatice 
și conservarea resurselor de apă. Alături de partenerii noștri, abordăm problema plasticului 
regândind fundamental modul în care produsele noastre ajung la consumatori și tipurile de 
ambalaje folosite. În 2019, 100% din ambalajele produselor Coca-Cola au fost reciclabile, 
iar aproximativ 13% din totalul PET-ului folosit a provenit din materiale reciclate.

Eforturile noastre vor continua atât pe termen scurt, pentru că în 2020 deja întregul 
portofoliu de apă este îmbuteliat în ambalaje rPET, cât și pe termen lung, astfel încât până în 
2030 să recuperăm anual din piață echivalentul a 100% din sticlele și dozele vândute.

În același timp, măsurile pe care le-am luat în 2019 pentru eficientizarea consumului de 
resurse se reflectă și în reducerea cu 1,8% a intensității consumului de apă și cu 2,5% a 
intensității energetice, comparativ cu anul anterior.

Credem cu tărie că ține de fiecare dintre noi să lăsăm o lume mai bună #dupanoi, pentru 
generațiile viitoare. Astfel, contribuim la construirea unui viitor sustenabil şi vrem să 
îmbunătăţim calitatea vieţii celor din comunităţile în care ne desfășurăm activitatea. De 
aceea, am continuat și în 2019 să investim alături de partenerii noștri  din societatea civilă în 
proiecte pentru comunităţile locale, direcţionând peste 5,8 milioane de lei către inițiative care 
să contribuie la educația pentru protecția mediului și creșterea gradului de conștientizare 
privind importanța colectării separate, dezvoltarea tinerilor și susținerea femeilor în cariera 
profesională.

Tot acest parcurs a fost posibil doar datorită muncii unei echipe extraordinare de oameni 
dedicați, care lucrează zi de zi cu entuziasm, pentru a duce mai departe tradiția și istoria celor 
peste 29 de ani de prezență în România. Ne bucurăm să avem o cultură organizațională la baza 
căreia stau diversitatea, incluziunea și egalitatea de șanse și investim constant în programe 
care să susțină dezvoltarea profesională și personală a angajaților noștri.

Am încheiat anul 2019 optimiști și încrezători, având în minte rezultatele bune obținute în 
această perioadă, rezultate care ne confirmau încă o dată că suntem pe drumul cel bun.

Nimeni nu bănuia însă atunci că 2020 avea să ne scoată în cale o serie de provocări și situații 
fără precedent, cu o evoluție incertă și extrem de greu de anticipat. Izbucnirea pandemiei de 
coronavirus în martie 2020 ne-a obligat pe toți să ne oprim pentru un moment. Am fost forțați 
să ne regândim prioritățile, să ne adaptăm la noul context și să reflectăm la viitor, conștienți că 
impactul cauzat de această criză globală va fi puternic resimțit, iar efectele sale vor lăsa urme 
asupra noastră, a tuturor.

Dincolo de toate aceste probleme cu care ne confruntăm în prezent la nivel de societate, 
avem însă și motive de speranță. Toată această perioadă ne-a demonstrat încă o dată 
cât suntem de puternici și cât de multe putem realiza într-un timp scurt, atunci când 
acționăm împreună, uniți de un obiectiv comun. Suntem convinși că putem trece peste 
toate dificultățile pe care le întâlnim și că putem aborda această perioadă dificilă ca pe o 
oportunitate. Avem șansa unui alt început în care prioritățile noastre pun bazele noului 
normal, un normal pe care sperăm să îl întâmpinăm cu toții mai buni, mai responsabili, 
mai deschiși, mai conștienți de ceea ce ne înconjoară şi de puterea acțiunilor noastre. 
#nuneoprimaici și vom continua să fim alături de voi la fiecare pas, pe termen lung, pentru că 
știm că lucrurile care merită necesită timp. 

Jovan
Radosavljevic

Director General
Coca-Cola HBC România

Paris
Nikolopoulos

Director General
Coca-Cola România
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4Despre raport
Acesta este al doilea raport de sustenabilitate al Sistemului Coca-Cola 
în România și prezintă indicatori de performanță nefinanciară aferenți 
activității din anul financiar 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019). Raportul 
răspunde cerințelor Directivei 2014/95/UE, transpusă în legislația din 
România prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1938/2016 și 
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3456/2018. Raportul a fost 
pregătit în conformitate cu Standardele GRI: opţiunea Core.

Acesta include informații ce descriu activitatea Coca-Cola HBC România 
și Coca-Cola România, prezentând impactul economic, social și de mediu 
al operațiunilor din România. Raportul a fost construit pe baza rezultatelor 
procesului de materialitate desfășurat în iunie 2020. Acolo unde a fost 
relevant pentru o mai bună înțelegere a contextului, au fost incluse/
prezentate informații aplicabile la nivelul Grupurilor Coca-Cola HBC și The 
Coca-Cola Company.

Pe parcursul celor șase capitole, sunt prezentate informații relevante care 
descriu performanța de sustenabilitate a Sistemului și indicatori specifici 
modelului nostru de business, De asemenea, la începutul fiecărui capitol, 
au fost semnalate Obiectivele de Dezvoltare Durabilă la care Sistemul 
Coca-Cola în România contribuie prin acțiunile, politicile și programele 
implementate.

Raportul a fost dezvoltat cu sprijinul consultanților The CSR Agency, 
alături de echipele Coca-Cola HBC România și Coca-Cola România, sub 
coordonarea:

Adina-Gabriela Tudor
Senior Community Affairs 
Coordinator
Coca-Cola HBC România

Mihaela Niță
Corporate Programs and 
Government Relations Manager
Coca-Cola România

Pentru întrebări, clarificări sau feedback, ne puteți scrie la:


adina-gabriela.tudor@cchellenic.com
minita@coca-cola.com


Coca-Cola HBC România SRL
Global City Business Park
Șos. București Nord nr. 10, clădirea 
O23, etajul 3
Voluntari, Ilfov


Coca-Cola România SRL
Bucharest Business Park
Sos. București-Ploiești, 1A, 
Intrarea A, et. 2
Sector 1, București
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OMFP_1938_2016.pdf
https://sdgs.un.org/goals


Sistemul 
Coca-Cola 
în România

https://sdgs.un.org/goals/goal5
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg8
https://sdgs.un.org/goals/goal9
https://sdgs.un.org/goals/goal13
https://sdgs.un.org/goals/goal16
https://sdgs.un.org/goals/goal17
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6Sistemul 
Coca-Cola
Gustul original al Coca-Cola datează de mai bine de 133 
de ani. Vândută pentru prima dată în Atlanta, Georgia, 
Coca-Cola a devenit, decenii mai târziu, mai mult decât o 
simplă băutură carbogazoasă: este una dintre cele mai 
cunoscute mărci la nivel mondial, adânc înrădăcinată în 
istorie și în tradițiile a miliarde de oameni.

Am dovedit de-a lungul timpului că suntem aici pe termen lung. De aceea, 
ne- am luat angajamentul să lucrăm în permanență alături de partenerii noștri, 
pentru a face diferența, pentru a contribui și a fi parte din schimbarea de care 
este nevoie la nivel global. Obiectivul nostru comun este să creăm un viitor mai 
bun pentru oamenii și comunitățile noastre și pentru întreaga planetă.

1950

2008

1906

1977

1899

1957

2 miliarde de pahare
de băuturi din portofoliul 

Coca-Cola
vândute în fiecare zi*

*2019
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The Coca-Cola Company vinde produse în 
peste 200 de țări și teritorii.

La nivel mondial, Sistemul include
 ~225 de îmbuteliatori
 ~900 de fabrici de îmbuteliere
 pentru care lucrează >700.000 de angajați.

Portofoliul internațional al companiei 
numără peste 500 de mărci care 
cuprindeau mai mult de 4.700 de produse.

În 2019 au fost lansate peste 1.000 de 
produse, iar dintre acestea, mai mult de 
40% au fost reprezentate de băuturi cu 
conținut scăzut sau fără zahăr.

Coca-Cola Hellenic Bottling Company 
este unul dintre cei mai mari îmbuteliatori 
și un partener strategic al The Coca-Cola 
Company, cu operațiuni în 28 de țări, pe 
trei continente.

La nivel mondial

>28.000
angajați

98
centre de 
distribuție

52
fabrici

>487.000
clienți
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În România, Sistemul Coca-Cola este 
prezent din 1991 prin Coca-Cola HBC 
România, parte a Grupului Coca-Cola 
Hellenic Bottling Company, și din 
1992 prin Coca-Cola România, parte a 
The Coca-Cola Company.

Coca-Cola HBC România operează 
rețeaua de producție, îmbuteliere și 
distribuție a portofoliului de produse al 
The Coca-Cola Company.

C O C A - C O L A  H B C  R O M Â N I A

Coca-Cola România este responsabilă 
pentru crearea strategiei de marketing și a 
celei privind ambalajele, pentru efectuarea 
studiilor de piață cu privire la mărcile 
Coca-Cola, cât și pentru promovarea 
produselor, comunicarea cu clienții, relații 
publice și brand management.

C O C A - C O L A  R O M Â N I A

În România L A N Ț U L  VA LO R I C

fermieri care 
furnizează 
ingredientele 
pentru produse

1

furnizori de
etichete, materiale, 
tehnologie și echipamente

2

distribuitori

4

clienți din retail 
și HoReCa

5

consumatori 6

firme de consultanță, 
agenții de marketing 
și comunicare

3

Sistemul 
Coca-Cola
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FANTA
intră pe piața
din România

19919933

se îmbuteliază
prima sticlă de

Coca-Cola
în România

19911991
113 nov.3 nov. 22000022

se deschide fabrica din

POIANA 
NEGRII

și începe producția și
îmbutelierea de ape minerale:

DORNA
IZVORUL ALB
POIANA NEGRI

SCHWEPPES
intră pe piața din România

22018018

se lansează

FUZETEA
CAPPY +
ADEZ

22019019

Coca-Cola HBC România este desemnată
pentru al 4-lea an consecutiv

Cea mai sustenabilă 
companie din România,

conform studiului Romanian CSR Index 2019, care 
analizează transparența cu care companiile din România își 
publică și comunică impactul și performanța non-financiară

22017017

7 mil. €
sunt investiți la fabrica 
din Timișoara pentru 
o linie de îmbuteliere 
doze, de mare viteză, 
cu o capacitate maximă 
de producție de
90.000 de doze/oră

19919955
se deschide
prima fabrică, în

PLOIEȘTIse deschide
a doua fabrică, în

TIMIȘOARA
se lansează

CAPPY

22000055
începe producția de

NESTEA

22000099
Coca-Cola HBC România 
investește

22 mil. €
și dotează fabrica de 
îmbuteliere de la Ploiești cu 
o instalație de cogenerare 
pentru căldură și energie 
electrică (CHP), ca parte a 
unei inițiative de reducere 
a emisiilor de CO2

22010144
European Water 
Stewardship oferă

o nouă 
medalie 
de aur,
de această dată pentru 
fabricile din Timișoara 
și Poiana Negrii

introducem

plant bottle 
- un nou ambalaj pentru

apă minerală, compus din
până la 30% materiale pe bază de 
plante și ambalaj 100% reciclabil

precum și o linie nouă de 
îmbuteliere în Ploiești, 
cea mai mare unitate de 
producție deținută de 
Coca-Cola HBC în
Sud-Estul Europei

se lansează

CAPPY 
PULPY

22010133

fabrica din Ploiești primește

medalia de aur
de la European 
Water Stewardship
ca urmare a acțiunilor întreprinse pentru 
reducerea impactului asupra mediului

22001616
se lansează

DUPĂ NOI
- o platformă amplă ce 

integrează inițiativele de 
responsabilitate socială ale 

Coca-Cola HBC România

lansăm

COCA-COLA
LIME

22000077

lansăm

COCA-COLA 
ZERO

https://www.theazores.ro/romania-csr-index/romania-csr-index-2019/
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10Coca-Cola România

50% din membrii echipei 
de Top Management 
sunt români

>1,5 mil. lei
valoarea beneficiilor
oferite angajaților

60 de ore petrecute 
de angajați în cadrul

CO C A- CO L A 
U N I V E RS I T Y

3.643.746,42 lei
investiți în comunitate, prin

F U N DAȚ I A  CO C A- CO L A

88,2%
F U R N I ZO R I 
LO C A L I

34 angajați

~65% 
femei

63 tone de 
deșeuri reciclabile 
colectate prin

• 7 tone Pe Plajă
• 56 de tone În Școală

A Z I  P E N T R U 
M Â I N E

Coca-Cola HBC România

2.182.010 lei
investiți în comunitate

>1,2 miliarde
litri de băutură produși

96.810 clienți
„Cea mai sustenabilă 
companie” din România
conform The Azores Romania CSR Index 2019

Cel mai atractiv angajator FMCG
conform Randstad România și Catalyst Solutions

65% scădere 
a numărului de 
reclamații primite

11 mil.
investiții la fabrica 
din Poiana Negrii

2,6 mil.  
investiții la fabrica
din Timișoara

95%
D I N  F U R N I ZO R I I  D E  EC H I PA M E N T E 
P R O F E S I O N A L E  Ș I  S E RV I C I I  D E 
Î N T R E Ț I N E R E ,  R E PA R AȚ I I  Ș I 
O P E R AȚ I U N I  AU  FO ST  S E L EC TAȚ I 
P R I N  L I C I TAȚ I I  C A R E  AU  I N C LU S 
Ș I  C R I T E R I I  D E  M E D I U

84,6%
F U R N I ZO R I  LO C A L I

>16 mil. lei
valoarea beneficiilor
oferite angajaților

1.494 angajați

~27% 
femei

40% din pozițiile 
de management 
superior ocupate 
de femei

0,88 raportul dintre 
media salariilor oferite 
bărbaților și media 
salariilor oferite femeilor

36 = numărul 
mediu de ore 
de training 
per angajat

1,8% scădere 
a intensității 
consumului de apă*

2,5% scădere a 
intensității energetice*

36% din totalul de 
PET folosit a fost 
reciclat sau a provenit 
din surse regenerabile

C I F R E  C H E I E

*față de 2018
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Impactul economic al 
Sistemului se manifestă la 

nivelul a trei dimensiuni 
DIRECt:
prin salarii plătite 

către angajați, taxe 
și investiții în 
comunitate INDUS:

cheltuielile determinate 
de veniturile generate 

direct și indirectINDIRECt:
efecte pozitive 

generate în lanțul de 
aprovizionare

Performanță 
economică

Prin activitatea pe care o desfășoară în România, 
Sistemul Coca-Cola generează un impact economic 
pozitiv ce contribuie la economia națională și susține 
dezvoltarea pe termen lung a comunităților locale.

C O C A - C O L A  H B C  R O M Â N I A

Analizând impactul direct al companiei, 
2019 a adus, în comparație cu anul 
anterior, creșteri semnificative în ceea 
ce privește cheltuielile cu salariile (~10%) 
și plățile către bugetul de stat sub forma 
impozitului pe venit (~20%).

C O C A - C O L A  R O M Â N I A

2018
[ lei ]

2019
[ lei ]

2018
[ lei ]

2019
[ lei ]

Valoare economică 
generată direct:

2.537.189.284 2.812.445.435 90.723.896 94.401.760

Venituri 2.537.189.284 2.812.445.435 90.723.896 94.401.760

Valoare economică 
distribuită  

2.583.923.844 3.108.109.350 21.245.269 21.155.319

Costuri operaționale 1.993.656.435 2.033.215.993 7.007.542 7.837.393

Salarii și beneficii 
pentru angajați 

173.806.256 190.615.826 13.689.729 13.008.355

Plăți către acționari 337.839.075 713.183.258 În 2018, au 
fost distribuite 
dividendele aferente 
anilor 2008-2016.
Dividendele 
aferente 2018
nu au fost plătite. 

-

Plăți către guvern/
bugetul de stat 

76.737.411 168.912.263 547.998 309.571

Investiții în 
comunitate 

1.884.668 2.182.010* Investițiile în comunitate sunt gestionate 
prin intermediul Fundației Coca-Cola

Valoare economică 
reținută
(calculată ca „Valoare 
economică generată 
direct” din care se scade 
„Valoarea economică 
distribuită”)

(46.734.560) (216.773.502) 69.478.627 73.246.441

Volum de unit case-uri (uc)
--
1 uc = 5,678 l

191.295.000 202.204.095,2

Volum litri 1.086.173.010 1.148.114.852,5

Impozitul pe venit
(după deducerea 
cheltuielilor 
sponsorizate)

76.737.411 lei 92.203.860 lei

Număr clienți
(la sfârșitul anului)

94.000 96.810

Acționariat
În 2019 nu au existat schimbări 
semnificative la nivelul structurii 
companiei sau la nivelul 
acționariatului.

 Acționariat
Procent acțiuni

C O C A - C O L A  H B C  R O M Â N I A

 CC Beverages Holdings II B.V. 
99,99998%

 Andreas Pelekanou
0,00002%

C O C A - C O L A  R O M Â N I A

 The Coca-Cola Export 
Corporation 
99,99% 

 RPSI II INC.  
0,01%

*460.000 Euro, la un curs 
mediu de 1 Euro = 4,7435 lei
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12Guvernanță 
corporativă

Succesul nostru pe termen lung și 
dezvoltarea sustenabilă a întregului 
Sistem Coca-Cola sunt strâns legate 
de abilitatea noastră de a satisface 
așteptările clienților noștri și de a pune 
bazele unor relații puternice cu toți 
partenerii noștri.  

Renumele și notorietatea de care se 
bucură Coca-Cola atât internațional, 
cât și național, aduc în același timp și o 
mare responsabilitate. Suntem lideri în 
sectorul nostru de activitate, iar acest 
lucru nu ar fi fost posibil fără un cadru 
de politici și proceduri interne extrem 
de bine armonizate cu legislația în 
vigoare și cu cele mai înalte standarde 
locale și internaționale, toate acestea 
sub atenta supraveghere și coordonare 
a echipelor de management. 

Coca-Cola HBC România este condusă de un Administrator Unic, Jovan 
Radosavljevic, în calitate de Director General/Administrator Unic, care 
raportează Directorului Regional. Acesta are responsabilitatea de a 
conduce Echipa de Management Superior (SMT), principalul organism 
de guvernare. Pentru a asigura o viziune unitară între companiile locale 
și executarea strategiei Grupului, suplimentar conducerii la nivel de țară, 
există o coordonare la nivel de regiune.

Comitetul de Etică și 
Conformitate 
La nivelul Coca-Cola HBC România există un Comitet de Etică și 
Conformitate care are rolul de a sprijini managementul local, asigurându-se 
că modul în care compania își desfășoară activitatea respectă cu strictețe 
legislația locală și cele mai înalte standarde de etică. 

Responsabilități: 

 Revizuiește toate abaterile sau 
încălcările Codului de Conduită 
în Afaceri, în conformitate cu 
prevederile de la Grup 

 Promovează inițiative care 
contribuie la promovarea unei 
culturi etice la nivelul întregii 
organizații  

Comitetul este format din șapte membri, printre care:

 directorul general

 directorul departamentului juridic

 directorul financiar

 directorul departamentului 
de resurse umane

 directorul departamentului de 
securitate

 managerul departamentului 
de audit de conformitate și 
cod de conduită (Area COBC & 
Compliance Audit Manager) 

Funcție / Nume / naționalitate

Director General
Jovan Radosavljevic
sârbă

Chief Financial Officer
Andreas Pelekanou
cipriotă

Marketing Manager
Mihaela Hoffman
română

Public Affair & 
Communication 
Manager
Irina-Ileana Ionescu
română

Country Supply Chain 
Service Manager
Jevgeni Rudkovski
estonă

Country Sales 
Manager
György Galántai*

maghiară

Commercial 
Excellence Manager
Cristian Munteanu
română

Business Solutions 
& Systems Country 
Manager
Cosmin-Luca 
Mulțescu**

română

Legal Manager
Florina-Mariana 
Homeghiu
română

Human Resources 
Manager
Mihaela Ioniță
română

*În martie 2019, Dan Timotin a fost promovat la nivel internațional, 
funcția sa fiind preluată de György Galántai. 
**Cosmin-Luca Mulțescu îl succede pe Dimitris Zacharopoulos, 
preluându-i rolul la sfârșitul anului 2019.

Funcție / Nume / naționalitate

Director General
Paraskevas Nikolopoulos*

greacă

Director Marketing
Miruna Smeureanu
română

Director Comercial
Bosko Popeskov**

sârbă

Director de Comunicare și Relații Publice
Constantin Bratu
română

* Paraskevas Nikolopoulos a preluat funcția de Director General 
în septembrie 2019, Nicoleta Eftimiu fiind numită la conducerea 
operațiunilor Companiei Coca-Cola din Europa Centrală. 
** Bosko Popeskov a preluat funcția de Director Comercial al 
Coca- Cola România în noiembrie 2019, Alina Bucelea fiind promovată 
la nivel internațional.

Coca-Cola România este condusă 
de un Director General (Country 
Manager), susținut de alte trei 
persoane, membri ai echipei de 
Top Management:

 Director de Marketing 

 Director Comercial 

 Director de Comunicare și 
Relații Publice 

C O C A - C O L A  H B C  R O M Â N I A

C O C A - C O L A  R O M Â N I A

În echipa de management senior (SMT), Directorul General, Directorul 
Public Affairs&Communication, Directorul Human Resources și 
Directorul Supply Chain, au indicatori de performanță direct legați de 
atingerea angajamentelor de sustenabilitate asumate pentru 2025, 
fiecare în aria sa de responsabilitate.

Structura 
Echipei de 
Management 
Superior

Femei Bărbați

<30 ani 0 0

30-50 ani 3 5

>50 ani 1 1

total 4 6
procent 40% 60%

Structura 
Echipei de 
Management 
Superior

Femei Bărbați

<30 ani 0 0

30-50 ani 1 3

>50 ani 0 0

total 1 3
procent 25% 75%
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13Etică și 
conformitate

Suntem conștienți că pentru a fi un 
partener de încredere pentru toți 
stakeholderii noștri este necesar să 
acționăm cu integritate.

Astfel, în activitatea noastră, căutăm 
să facem ce este corect, fiind în 
permanență ghidați de principii etice. 
Avem o politica de zero toleranță în 
ceea ce privește corupția și ne dorim 
să fim un model de comportament 
etic atât pentru modul în care ne 
desfășurăm activitatea, cât și pentru 
integritatea angajaților noștri.

Coca-Cola HBC România derulează și implementează 
programe complexe de conformitate, prin care ne 
asigurăm că valorile și politicile noastre sunt cunoscute și 
aplicate de către angajați în activitatea zilnică.
Părți integrante ale acestor programe de conformitate sunt Codul de Conduită în Afaceri („COBC”), Manualul 
de Conformitate și Politica Anti-Mită, care descriu așteptările noastre de la angajați și detaliază pașii de urmat 
pentru o conduită etică.  

Promovând o cultură a integrității, atât în cadrul companiei Coca-Cola 
HBC România, cât și în comunitate, Codul de Conduită în Afaceri are rolul 
de a îndruma toți angajații, indiferent de nivelul de management, spre 
un comportament etic. Acesta detaliază principiile ce trebuie urmate cu 
strictețe, ilustrând totodată consecințele nerespectării regulamentului.

Regulile prezentate în Codul de Conduită în Afaceri vizează următoarele 
aspecte:

  drepturile omului

  diversitatea și incluziunea

  înregistrările corporative

  utilizarea rezonabilă a bunurilor 
Coca-Cola HBC

  protejarea informațiilor și a 
bunurilor operaționale

  relațiile cu furnizorii și clienții

  conflictele de interese

  principiile anti-mită

  mediul, sănătatea și siguranța

  respectarea legilor concurenței

  confidențialitatea și protecția 
datelor cu caracter personal

Toți angajații, managerii, membrii Comitetului Operațional și Directorii 
companiei au obligația de a respecta prevederile Codului, de a se informa 
cu privire la acestea, de a participa la instruire și de a pune întrebări în cazul 
în care au nevoie de clarificări. Aceștia se pot adresa responsabililor pe 
probleme de etică și conformitate, care diferă în funcție de rol, astfel:  

Angajații la nivel de țară
 Managerul Departamentului 

Juridic la nivel de țară 

Managerii generali și angajații 
diviziilor Grupului

 Chief Compliance Officer 

Membrii Comitetului Operațional
 Consiliul General 

Director General Executiv
 Comitetul Audit și riscuri 

la nivel de Grup

13 sesizări au fost primite în 2019 prin intermediul liniei Vorbește!/
Speak Up!.

Dintre acestea, 3 au vizat potențiale conflicte de interese. Specificul 
fiecărui caz, mecanismele de soluționare, rezultatele investigațiilor 
realizate conform procedurilor interne și măsurile corective 
implementate sunt informații de natură strict confidențială și nu pot fi 
comunicate public.

C O C A - C O L A  H B C  R O M Â N I A

C O C A - C O L A  H B C  R O M Â N I A

Toți angajații au responsabilitatea de a raporta potențiale încălcări ale 
Codului de Conduită în Afaceri sau comportamente riscante privind 
corupția, adresându-se managerului direct, Ofițerului Responsabil pe 
Probleme de Etică și Conformitate, departamentului Audit Intern sau 
chiar managerului COBC. Pentru a încuraja un mediu deschis, bazat pe 
onestitate, luăm măsuri pentru a asigura lipsa de represalii asupra oricărui 
angajat care formulează îngrijorări, definite în Politica „Whistle-blower”. 
De asemenea, angajații Coca-Cola HBC România, partenerii și alte părți 
interesate au la dispoziție linia Vorbește!/Speak Up!, disponibilă online aici. 

Codul de Conduită în Afaceri

Înțelegem cât de important este să fim în permanență informați cu privire 
la modificările legislative și să actualizăm periodic regulamentele interne, 
ca urmare a experiențelor noastre. De aceea, în 2019 am revizuit Codul 
de Conduită în Afaceri și Politica Anti-Mită, cu scopul de a fi mai ușor de 
înțeles și de utilizat. Deși subiectele cheie sunt tratate în Codul actualizat, 
acesta include referințe către politicile specifice, unde informațiile sunt 
detaliate. Principiile nu au suferit nicio modificare, însă am inclus două 
noi domenii: Confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal; 
Politica privind sancțiuni internaționale. 

S Pe
ak Up!
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https://ro.coca-colahellenic.com/ro/about-us/policies/codul-de-conduita-in-afaceri
https://ro.coca-colahellenic.com/ro/about-us/policies/manual-de-conformitate-si-politica-anti-mita
https://ro.coca-colahellenic.com/ro/about-us/policies/manual-de-conformitate-si-politica-anti-mita
https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/ro/gui/102336/index.html
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80 de angajați Coca-Cola HBC România 
identificați în zone de risc, au fost instruiți 
cu privire la Politica Anti-Mită.

29 de angajați Coca-Cola România și 
întreaga echipă de Top Management 
au fost instruiți cu privire la politicile 
și procedurile anticorupție.

De asemenea, organizăm în fiecare an o săptămână de evenimente 
dedicate Eticii și Conformității. În 2019, în cadrul Săptămânii de Etică și 
Conformitate, subiectul discuțiilor pe care le-am avut cu colegii a fost 
centrat pe noul Cod de Conduită în afaceri și Politica Anti-Mită, cu o atenție 
deosebită acordată aspectelor privind conflictele de interese, Politica 
privind cadourile și activitățile de divertisment și semnalarea neregulilor. 

Coca-Cola România respectă politicile și prevederile impuse la nivelul 
Grupului The Coca-Cola Company. Acționăm conștient și demonstrăm 
responsabilitate, fiind în permanență ghidați de Codul de Conduită în 
Afaceri, care poate fi consultat aici. 

Politica Anti-Mită prevede respectarea legislației în vigoare în acest sens, 
precum și pregătirea anuală a tuturor angajaților. De asemenea, toți 
furnizorii care interacționează cu funcționari publici trebuie să cunoască 
și să respecte această politică, iar evaluarea acestora este un proces de 
rutină. 

În cazul în care angajații au întrebări sau nelămuriri despre această 
politică, ei se pot adresa Responsabilului de Etică Local sau Consiliului 
de Etică și Conformitate („E&C”) prin trimiterea unui e-mail la adresa 
compliance@ coca-cola.com. În plus, au la dispoziție site-ul dedicat 
www. KOethics.com. De asemenea, aceștia sunt încurajați să semnaleze 
orice suspiciune privind încălcarea regulamentului prin aceleași mijloace.

În 2019 nu au fost înregistrate acțiuni în justiție sau procese publice 
intentate companiilor din Sistemul Coca-Cola România sau angajaților, ce 
au avut ca obiect fapte de corupție. Niciun angajat al Sistemului nu a fost 
implicat în incidente de corupție care să ducă la concediere sau sancțiuni 
disciplinare. Nu au existat încheieri sau întreruperi ale raporturilor 
contractuale cu partenerii ca urmare a unor incidente de corupție.

C O C A - C O L A  R O M Â N I A

În 2019, la nivelul Sistemului Coca-Cola România, nu au fost înregistrate 
acțiuni în justiție pentru comportament anticoncurențial sau sancțiuni 
pentru nerespectarea legislației privind concurența.

Credem că dezvoltarea sustenabilă a societății are la bază actori 
economici responsabili care activează într-o piață liberă, definită de 
practici echitabile. 

De aceea, anual, angajații Coca-Cola HBC România din departamentele 
Comercial și Marketing trebuie să parcurgă următoarele programe de 
instruire:

  Curs online de dreptul concurenței (e-learning) 

  Training in-class sau via Skype/Microsoft Teams referitor la dreptul 
concurenței. Acesta este susținut de departamentul Legal, cu 
participarea avocaților externi ai companiei, specializați în dreptul 
concurenței.  

Coca-Cola România este guvernată de politicile create la nivel de Grup. 
The Coca-Cola Company se așteaptă ca toți angajații săi să acționeze 
cu integritate atunci când interacționează cu părți terțe, inclusiv 
consumatori, clienți și concurenți. Angajații sunt obligați să nu se implice în 
practici care contravin competiției echitabile sau nu sunt corecte.  

Fiecare angajat este responsabil de a se familiariza cu aceste legi și de a 
respecta legislația în vigoare la nivel local privind concurența și protecția 
consumatorului. Este indicat ca angajații să se consulte cu echipa juridică 
locală a companiei în cazul în care aceștia au întrebări cu privire la gradul 
de legalitate al unei practici sau al unei acțiuni. În circumstanțe neclare, 
aceștia sunt încurajați să nu acționeze fără a obține înainte un sfat 
corespunzător din partea echipei juridice locale. 

Comportament 
anticoncurențial Conflictele de interese pot apărea când activitățile, interesele sau 

relațiile personale ale membrilor echipei interferează sau pot interfera cu 
responsabilitățile și îndatoririle pe care aceștia le au în activitatea de zi cu 
zi sau cu abilitatea acestora de a acționa în interesul companiei.

C O C A - C O L A  H B C  R O M Â N I A

3 sesizări ce au avut ca subiect eventuale conflicte de interes au fost 
înregistrate în 2019, prin intermediul canalului Vorbește!/Speak Up!.

Dintre acestea, o singură sesizare a fost fondată.

În 2019, la nivelul Coca-Cola România, nu au fost înregistrate sesizări 
primite din partea angajaților sau partenerilor de afaceri privind 
existența unor posibile conflicte de interese.

C O C A - C O L A  R O M Â N I A

Toți angajații sunt încurajați să raporteze orice suspiciune cu privire la 
posibila apariție sau existența unui conflict de interese către Ofițerul 
local de etică.  

Conflictul de interese

Toți angajații sunt încurajați să comunice proactiv și să sesizeze, prin 
intermediul Portalului pentru aprobări COBC, orice relație sau interes care 
i-ar putea afecta sau care ar putea să afecteze capacitatea acestora de a 
acționa în interesul companiei.  

De asemenea, posibilele conflicte de interese în relațiile cu potențialii 
clienți, consumatorii, furnizorii sau funcționarii publici trebuie comunicate 
cu promptitudine managerului direct și Ofițerului responsabil pe 
problemele de etică și conformitate.  

Dacă un angajat planifică să efectueze o investiție care ar putea lăsa 
impresia că le afectează capacitatea de a lua decizii în numele Coca-Cola 
HBC, acesta trebuie să solicite o aprobare prin intermediul Portalului. 

Totodată, un alt loc de muncă într-o altă companie/o altă activitate 
desfășurată în afara programului de lucru la Coca-Cola HBC ar putea avea 
drept consecință un conflict de interese și, prin urmare, trebuie raportată 
și aprobată dacă aceasta are legătură cu activitatea companiei în vreun fel 
(de exemplu relații cu furnizorii, clienții Coca-Cola HBC etc.). În 2019 au fost identificate 4 situații 

ce au avut ca subiect pierderea sau 
furtul de date cu caracter personal.

Niciuna dintre situaţiile înregistrate 
nu s-a soldat cu pierderi de date.

Protecția 
datelor cu 
caracter 
personal 
Suntem dedicați protejării 
confidențialității datelor tuturor 
celor care ne vizitează paginile 
web sau participă la campaniile 
și concursurile organizate de noi. 
Politicile privind confidențialitatea 
datelor cu caracter personal 
sunt disponibile public pentru 
consultare, accesând următoarele 
link-uri:

  Coca-Cola HBC România 

  Coca-Cola România 

Politici 
publice
Niciuna din cele două companii 
din cadrul Sistemului Coca-Cola 
România nu acordă sponsorizări 
în bani sau produse partidelor sau 
candidaților politici.

Anual, angajații identificați în zone de risc sunt instruiți în ceea ce privește 
Politica Anti-Mită și studii de caz privind Codul de Conduită în Afaceri. La 
momentul angajării și ulterior, la fiecare doi ani, aceiași angajați trebuie să 
parcurgă trainingul Anti-Mită prin platforma de e-learning.
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https://www.coca-colacompany.com/content/dam/journey/us/en/policies/pdf/corporate-governance/code-of-business-conduct/coca-cola-coc-external.pdf
https://www.coca-colacompany.com/policies-and-practices/anti-bribery-policy
http://www.KOethics.com
https://ro.coca-colahellenic.com/ro/politica-privind-confidentialitatea-si-modulele-cookie/
https://www.coca-cola.ro/politica-de-confidentialitate
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DESCRIERE IMPACT POTENȚIAL CUM ÎL ADRESĂM 

1. Sustenabilitate:
Deșeuri din 
ambalaje și 
plastic

Riscul îngrijorărilor crescute 
din partea stakeholderilor 
privind deșeurile din ambalaje 
și poluarea cu plastic, care 
va genera schimbări la nivel 
de producție și recuperare a 
deșeurilor.  

  Posibila impunere a unor 
taxe discriminatorii 

  Deteriorarea pe termen 
lung a cadrului în care ne 
derulăm operațiunile 

  Pierderea oportunității de a 
participa la negocieri pentru 
a contribui la legislația 
privind sustenabilitatea de 
mediu și socială 

  Creșterea costurilor 
operaționale 

  Diminuarea numărului de 
consumatori 

  Gestionarea deșeurilor din ambalaje și 
programele „O Lume fără Deșeuri” 

  Parteneriate cu ONG-uri locale și 
internaționale pentru recuperarea 
ambalajelor 

  Parteneriate cu comunitatea locală, 
start-up-uri și mediul academic pentru a 
minimiza impactul asupra mediului 

2. Sustenabilitate:
Climă și carbon

Riscul intensificării continue a 
discuțiilor privind schimbările 
climatice și eșecul de a ne 
reduce amprenta asupra 
mediului. Efectele vremii 
și modul în care ONG-urile 
monitorizează abordarea 
noastră privind utilizarea 
carbonului și conformarea 
cu Grupul de Lucru privind 
Dezvăluirile Financiare legate 
de Climă (TCFD) pot genera 
impact asupra operațiunilor 
noastre și asupra lanțului 
valoric. 

  Disponibilitatea produselor 
  Deteriorarea pe termen 
lung a cadrului în care ne 
derulăm operațiunile 

  Pierderea oportunității de a 
participa la negocieri pentru 
a contribui la legislația 
privind sustenabilitatea de 
mediu și socială 

  Creșterea costurilor 
operaționale 

  Diminuarea numărului de 
consumatori 

  Programe de gestionare a energiei și 
tranziția către energie regenerabilă și 
curată 

  Parteneriate cu ONG-uri locale și 
internaționale prin proiecte care tratează 
probleme comune, precum conservarea 
naturii 

  Parteneriate cu comunitatea locală, 
start-up-uri și mediul academic pentru a 
minimiza impactul asupra mediului 

  Concentrarea eforturilor asupra achizițiilor 
sustenabile 

  Angajamentul pentru respectarea 
recomandărilor TCFD 

3. Sustenabilitate: 
Apă

Riscul disponibilității apei, 
debitul apei în comunitățile 
în care activăm și calitatea 
apei cauzate de schimbările 
climatice. 

  Posibila impunere a unor 
taxe discriminatorii 

  Deteriorarea pe termen 
lung a cadrului în care ne 
derulăm operațiunile 

  Pierderea oportunității de a 
participa la negocieri pentru 
a contribui la legislația 
privind sustenabilitatea de 
mediu și socială 

  Creșterea costurilor 
operaționale 

  Diminuarea numărului de 
consumatori

  Programe pentru reducerea cantității de 
apă utilizată și pentru tratarea efluenților, 
precum și susținerea inițiativelor de 
administrare responsabilă a apei în zone de 
risc 

  Parteneriate cu ONG-uri locale și 
internaționale în proiecte privind strategii 
de administrare responsabilă a apei 

  Parteneriate cu comunitatea locală, 
start-up-uri și mediul academic pentru a 
minimiza impactul asupra mediului

Managementul riscurilor

În contextul schimbărilor rapide cu care 
ne confruntăm în ultimii ani, înțelegerea 
și buna gestionare a riscurilor asociate 
activităților pe care le desfășurăm 
sunt extrem de importante pentru 
continuitatea și dezvoltarea sustenabilă 
a modelului nostru de business.

Managementul riscurilor reprezintă o direcție 
prioritară Grupului Coca-Cola HBC, care și în 
2019 a continuat integrarea programului de 
Management al Riscurilor (ERM – Enterprise Risk 
Management) la nivelul tuturor unităților de afaceri.

La nivel de Grup, programul este coordonat de 
un Chief Risk Officer (CRO), care are sarcina 
de a lucra în strânsă legătură cu responsabilul  
local – Risk Coordinator, având în permanență 
o vedere de ansamblu a tuturor fluxurilor 
operaționale și riscurilor asociate cu acestea, 
dar și a oportunităților emergente, raportând 
regulat către structurile de conducere. În timp 
ce la nivel general, Consiliul Director păstrează 
responsabilitatea pentru sistemele de control 
intern și de gestionare a riscurilor, Departamentul 
de Audit Intern evaluează anual programul de 
administrare a riscurilor și eficiența acestuia.

C O C A - C O L A  H B C  R O M Â N I A

Peste tot în lume, atingerea obiectivelor 
operaţionale şi de sustenabilitate se obţine prin 
efortul concentrat al The Coca-Cola Company şi al 
partenerilor îmbuteliatori. Avem stabilite obiective 
ambiţioase care impun schimbări sistemice, de 
impact.

La nivelul The Coca-Cola Company, există 
numeroase procese prin care se evaluează regulat 
riscurile aferente activităţilor noastre, inclusiv 
cele generate de schimbări climatice şi echipe 
cross-funcţionale direct responsabile pentru 
monitorizarea şi gestionarea activă a riscurilor care 
pot apărea pe tot parcursul anului.

C O C A - C O L A  R O M Â N I A

Mai multe informații despre managementul 
riscurilor la The Coca-Cola Company pot fi 
consultate în raportul de sustenabilitate al 
Grupului, disponibil în limba engleză aici.
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https://www.fsb-tcfd.org/
https://www.coca-colacompany.com/content/dam/journey/us/en/reports/coca-cola-business-and-sustainability-report-2019.pdf
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DESCRIERE IMPACT POTENȚIAL CUM ÎL ADRESĂM 

4. Sănătatea 
și bunăstarea 
consumatorului

Incapacitatea de a ne 
adapta la tendințele de 
schimbare privind sănătatea 
consumatorului, politicile 
de sănătate publică privind 
concepțiile greșite despre 
rețetele noastre, zahărul și 
impactul portofoliului nostru 
de produse asupra sănătății.

  Posibila impunere a unor 
taxe discriminatorii 

  Incapacitatea de a ne atinge 
obiectivele de creștere 

  Deteriorarea reputației 
companiei și a brandurilor 
noastre 

  Diminuarea numărului de 
consumatori

  Concentrarea eforturilor asupra 
produselor inovatoare și extinderea către 
un portofoliu de băuturi 24/7 

  Extinderea gamei de produse fără calorii și 
a celor cu conținut scăzut de calorii 

  Introducerea ambalajelor mai mici 
  Reducerea conținutului de calorii al 
produselor din portofoliu 

  Etichetarea mai clară pe ambalaje 
  Promovarea unui stil de viață activ prin 
programe privind sănătatea și bunăstarea 
consumatorilor

5. Incidente 
cibernetice

Un atac cibernetic sau erori 
în cadrul centrului de date 
ce rezultă în întreruperea 
operațiunilor sau încălcarea 
confidențialității datelor 
personale sau corporative. 

  Pierderi financiare 
  Întreruperea operațiunilor 
  Deteriorarea reputației 
companiei 

  Neconformarea cu legislația 
privind protecția datelor (ex. 
GDPR)

  Implementarea unui cadru de control 
al siguranței digitale și confidențialității 
datelor și monitorizarea conformității 

  Menținerea certificării conform 
standardului ISO 27001 și confirmarea 
angajamentului nostru privind siguranța 
informațiilor și conformarea cu standarde 
internaționale privind securitatea digitală 

  Protejarea activelor critice de IT și operaționale  
  Detectarea incidentelor și atacurilor cibernetice, acționarea asupra 
acestora și recuperarea în urma lor 

  Stimularea unei culturi pozitive de securitate cibernetică 
  Monitorizarea amenințărilor și remedierea vulnerabilităților asociate

6. Costurile 
asociate 
schimbului 
valutar și 
materiei prime 

Expunerea schimbului valutar 
și a materiei prime apare în 
urma modificărilor cursului 
valutar și ale prețului materiei 
prime.  
Devalorizarea monetară, 
în combinație cu controlul 
capitalului, restricționează 
circulația fondurilor și 
crește riscul de depreciere a 
activelor.

  Pierderi financiare 
  Creșterea costurilor de bază 
  Deprecierea activelor 
  Limitări privind repatrierea 
banilor 

  Politica de trezorerie necesită acoperirea 
de la 25% la 80% a expunerii în valută 
tranzacțională previzionată pe 12 luni 

  Acoperirea a mai mult de 12 luni poate 
avea loc în cazuri excepționale, dacă 
este aprobată de Directorul Financiar al 
Grupului 

  Politica de trezorerie necesită acoperirea expunerii mărfurilor pe trei ani; 
se aplică limite de politici diferite pentru fiecare bun ce poate fi acoperit 

  Sunt utilizate instrumente financiare derivate, acolo unde sunt 
disponibile, pentru a reduce expunerea netă la fluctuațiile de valută și 
de marfă

7. Canale de 
distribuție 

Concentrarea și consolidarea 
retailerilor și a magazinelor 
en- gros independente, 
retailerii fiind afectați de 
activitatea magazinelor de 
tip discount și a comerțului  
online. Consumatorii își 
modifică obiceiurile de 
consum. 

  Reducerea disponibilității 
portofoliului nostru, precum 
și a profitabilității, în 
ansamblu

  Îmbunătățirea abilității noastre de a 
încheia parteneriate și de a crește alături 
de clienți de top 

  Lucrul îndeaproape cu clienții de pe canalul de consum imediat pentru a 
genera tranzacții suplimentare  

  Accelerarea strategiei „Right Execution Daily” (RED) pentru a sprijini 
angajamentul nostru de excelență operațională  

  Dezvoltarea abilităților noastre digitale și de comerț online pentru a 
profita de oportunități asociate atât cu canalele de distribuție noi, cât și 
cu cele deja existente

8. Angajați Incapacitatea de a atrage, 
reține și implica suficienți 
angajați calificați și 
experimentați, în contextul 
unei piețe extrem de 
competitive. 

  Incapacitatea de a ne atinge 
obiectivele de creștere

  Îmbunătățirea imaginii noastre de 
angajator și a beneficiilor oferite

  Dezvoltarea internă a liderilor și a angajaților pentru poziții cheie, 
îmbunătățirea aptitudinilor și angajamentelor liderilor de a dezvolta 
talente 

  Dialog continuu cu angajații, pentru a întreține eficient cultura și 
angajamentul 

  Promovarea unui mediu incluziv, care le permite tuturor angajaților să își 
atingă potențialul 

  Generarea de valoare în cadrul comunităților în care operăm pentru a ne 
asigura că suntem văzuți și considerați o companie etică având un scop 
atractiv 

  Creșterea numărului de talente, prin angajarea unei forțe de muncă 
diverse

9. Geopolitică și 
macroeconomie 

Condiții schimbătoare de 
macroeconomie, securitate 
și geopolitică, împreună cu 
evenimente globale adverse, 
ce includ probleme privind 
sănătatea, pot afecta cererea 
și bunăstarea consumatorilor 
și crea riscuri de securitate la 
nivelul piețelor în care operăm.

  Încrederea scăzută a 
consumatorilor afectează 
cheltuielile discreționare 

  Posibila impunere a unor 
taxe discriminatorii 

  Presiuni inflaționiste 
  Neliniște socială 
  Siguranța oamenilor și a 
bunurilor

  Căutăm să oferim produsul corect, la 
prețul corect, în ambalajul corect, prin 
canalul corect 

  Practici și politici de securitate solide, 
pentru a proteja oamenii și bunurile 

  Strategii pentru a acționa în situații de 
criză și pentru a asigura continuitatea 
afacerii, care permit răspunderea eficientă 
la evenimentele adverse

10. Calitate Apariția problemelor privind 
calitatea/siguranța alimentară 
sau contaminarea produselor 
noastre, la nivelul întregului 
portofoliu. 

  Deteriorarea reputației 
companiei și a brandurilor 
noastre 

  Pierderea încrederii 
consumatorilor 

  Scăderea volumelor și a 
veniturilor nete din vânzări

  Implementarea unor proceduri stricte 
privind calitatea/siguranța alimentară 
pentru a minimiza probabilitatea apariției 

  Sisteme de avertizare timpurie (Centre 
de Informare a Consumatorului și 
monitorizare prin rețelele de socializare) 
care permit identificarea problemelor 

  Procese și sisteme solide de răspuns, care 
ne permit să acționăm rapid și eficient 
în ceea ce privește calitatea/siguranța 
alimentară, asigurându-ne menținerea 
încrederii consumatorilor și clienților în 
produsele noastre
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https://www.dataprotection.ro/?page=noua%20_pagina_regulamentul_GDPR
https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html
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DESCRIERE IMPACT POTENȚIAL CUM ÎL ADRESĂM 

11. Etică și 
conformitate 

Operăm în piețe complexe, 
care prezintă un nivel de 
corupție perceput drept 
ridicat. Așadar, suntem expuși 
la un risc semnificativ de 
fraudă împotriva companiei, 
precum și la riscul de a primi 
sancțiuni sau amenzi dacă 
angajații noștri sau părțile 
terțe care interacționează cu 
funcționarii publici în numele 
nostru nu respectă Politica 
anti-mită. 

  Deteriorarea reputației 
companiei 

  Penalități financiare 
semnificative 

  Timpul membrilor 
echipei de management 
redirecționat către a rezolva 
probleme legale 

  Pierderi economice, din 
cauza deteriorării reputației, 
amenzi și penalități, în 
cazul neconformării cu 
Politica anti-mită din partea 
angajaților sau părților terțe 
care ne reprezintă în fața 
oficialilor guvernamentali

  Campanie anuală „Tone from the Top” 
  Campanii de pregătire și de conștientizare 
privind Codul de Conduită în Afaceri, 
Politica Anti-Mită și conformitatea 
comercială 

  Toate părțile terțe care interacționează cu 
oficialii guvernamentali în numele nostru 
sunt supuse unui proces de diligență 
anti-mită și sunt obligate să accepte 
și să respecte Principiile de Ghidare a 
Furnizorilor 

  Grupuri de lucru multi-funcționale în Italia, 
Nigeria și Rusia care adresează riscuri în 
operațiunile noastre cheie, într-un mod 
proactiv 

  Cadru de control intern, bazat pe riscuri și 
programe de asigurare, responsabilitatea 
fiind asumată de managementul local 

  Audituri interne periodice, bazate 
pe riscuri, ce verifică programul de 
conformitate anti-mită

  Linia Vorbește!/Speak Up!

12. Relații 
strategice cu 
stakeholderii 

Ne bazăm pe relațiile 
strategice și contractele cu 
The Coca-Cola Company 
(inclusiv Costa Coffee 
Limited), Monster Energy 
Company și partenerii noștri 
de băuturi alcoolice premium. 

  Încetarea contractelor de 
distribuție sau includerea 
unor termeni de reînnoire 
nefavorabili pot afecta 
profitabilitatea 

  Concentrarea eforturilor echipei de 
management asupra interacțiunilor zilnice 
cu partenerii strategici 

  Colaborarea eficientă pentru a genera 
creștere 

  Colaborarea în proiecte și planificare de 
business axate pe problemele strategice 

  Participarea la forumurile managementului 
superior „Top to Top”

13. Sănătate și 
securitate 

Riscul ca problemele privind 
securitatea și sănătatea să 
nu fie gestionate eficient. 
Acesta include gestionarea 
contractorilor, în special cei ce 
furnizează servicii privind flota 
și logistica companiei.

  Decesul sau rănirea 
angajaților, lucrătorilor sau 
publicului 

  Angajamentul și motivația 
angajaților 

  Atragerea talentelor/
potențialilor angajați

  Programe standardizate, politici și 
legislație aplicate local 

  Supravegherea Grupului de către Echipa 
de Sănătate și Securitate (H&S) 

  Consiliul H&S care are scopul de a accelera 
implementarea planului H&S 

  Programul de Securitate bazată pe 
Comportament implementat
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Atât Coca-Cola HBC, cât și The Coca-Cola Company sunt 
membre semnatare ale United Nations Global Compact 
(Pactul Global al Națiunilor Unite). Ne-am luat astfel 
angajamentul ca modul în care ne desfășurăm activitatea 
să respecte cele 10 principii ale Global Compact:

Parteneriate și afilieri

Drepturile 
Omului 
Organizațiile ar trebui: 

P1   să sprijine și să respecte 
protecția drepturilor 
universale ale omului 

P2   să se asigure că nu sunt 
complici ale abuzurilor în 
ceea ce privește drepturile 
omului

Muncă 
Organizațiile ar trebui să susțină: 

P3   libertatea de asociere și să 
recunoască efectiv dreptul 
de negociere colectivă 

P4   eliminarea tuturor formelor 
de muncă forțată și 
obligatorie  

P5   eliminarea efectivă a muncii 
minorilor 

P6   eliminarea discriminării în 
ceea ce privește angajarea 
și ocuparea forței de muncă

Mediu 
Organizațiile ar trebui: 

P7   să promoveze o abordare 
preventivă a provocărilor 
legate de protecția mediului 
înconjurător

P8   să întreprindă acțiuni 
pentru promovarea unei 
responsabilități solide față 
de mediu 

P9   să încurajeze dezvoltarea 
și promovarea tehnologiilor 
prietenoase cu mediul

Anticorupție 
Organizațiile ar trebui: 

P10   să lupte împotriva tuturor 
formelor de corupție, inclusiv 
șantajul și darea de mită 

Înțelegem rolul critic pe care atât noi, cât și mediul 
economic privat, îl avem în abordarea provocărilor cu 
care ne confruntăm la nivel global. De aceea, ne-am 
luat angajamentul să susținem și să contribuim la 
atingerea celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă 
lansate în 2015 de Organizația Națiunilor Unite.
Pentru a marca modul în care susținem progresul în direcția atingerii 
Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, la începutul fiecărui capitol au fost 
marcate obiectivele la care contribuim prin inițiativele, proiectele și 
măsurile implementate. Totodată, obiectivele și fiecare din țintele specifice 
la care contribuim au fost semnalizate în Indexul de Conținut GRI, de la 
finalul raportului.

Principalele asociații din care Coca-Cola HBC 
România face parte la nivelul industriei sunt: 

Coca-Cola România 
este membră a:

  RAC
Consiliul Român pentru 
Publicitate (Romanian 
Advertising Council) 

  IAA 
International Advertising 
Association
unde Giulia Burlui este 
membru al Consiliului 
Director  

  ANBR
unde Mihaela Niță este 
membru al Consiliului 
Director

  AmCham

  UNESDA
prin calitatea de membru 
ANBR

  EASA
European Advertising 
Standards Alliance
prin calitatea de membru 
RAC

  AmCham
Camera de Comerț 
Americană în România
prin Jovan Radosavljevic,
membru în board și 
președinte al comitetului de 
mediu  

  FIC
Consiliul Investitorilor Străini
organizație care reunește 
peste 125 de companii 

  ANBR
Asociația Națională pentru 
Băuturi Răcoritoare
unde Irina Ionescu este 
președinte 

  ROMALIMENTA
federație națională patronală 
apolitică, transparentă, 
non-profit, și independentă, 
reprezentantul profesional 
al companiilor din industria 
alimentară și a băuturilor din 
România

  ARAM
Asociația Română pentru 
Ambalaje și Mediu
unde Alice Nichita este 
președinte 

  APEMIN
Patronatul Apelor Minerale 
Naturale din România
prin Alice Nichita - 
vice- președinte 

  Asociația Europeană 
UNESDA
Union of European Soft 
Drinks Associations
prin calitatea de membru în 
ANBR 

  Asociația Europeană 
EUROPEN
The European Organization 
for Packaging and the 
Environment
prin calitatea de membru în 
ARAM

C O C A - C O L A  R O M Â N I AC O C A - C O L A  H B C  R O M Â N I A
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https://www.unglobalcompact.org/
https://sdgs.un.org/goals
https://sdgs.un.org/goals/goal1
https://sdgs.un.org/goals/goal5
https://sdgs.un.org/goals/goal9
https://sdgs.un.org/goals/goal13
https://sdgs.un.org/goals/goal17
https://sdgs.un.org/goals/goal10
https://sdgs.un.org/goals/goal2
https://sdgs.un.org/goals/goal14
https://sdgs.un.org/goals/goal6
https://sdgs.un.org/goals/goal16
https://sdgs.un.org/goals/goal11
https://sdgs.un.org/goals/goal12
https://sdgs.un.org/goals/goal3
https://sdgs.un.org/goals/goal4
https://sdgs.un.org/goals/goal15
https://sdgs.un.org/goals/goal7
https://sdgs.un.org/goals/goal8
https://www.rac.ro/ro
https://www.iaaglobal.org/
https://www.easa-alliance.org/
https://www.amcham.ro/
https://fic.ro/
http://www.anbr.ro/
http://www.romalimenta.ro/
http://www.aram.org.ro/
http://www.apeleminerale.ro/
https://www.unesda.eu/
https://europen-packaging.eu/


Misiunea 
noastră:
sustenabilitatea

https://sdgs.un.org/goals/goal3
https://sdgs.un.org/goals/goal4
https://sdgs.un.org/goals/goal5
https://sdgs.un.org/goals/goal6
https://sdgs.un.org/goals/goal7
https://sdgs.un.org/goals/goal13
https://sdgs.un.org/goals/goal8
https://sdgs.un.org/goals/goal14
https://sdgs.un.org/goals/goal12
https://sdgs.un.org/goals/goal15
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Viziunea noastră pe termen lung este 
să fim un partener de încredere, lider 
de piață, să creștem constant alături 
de clienții noștri și, cu sprijinul The 
Coca-Cola Company, să răspundem 
dorințelor consumatorilor 24/7.
De aceea, în 2019 ne-am revizuit și regândit strategia la nivel de Grup, 
axată acum pe cinci piloni de creștere, care descriu în detaliu țintele, 
angajamentele noastre și modelul de dezvoltare sustenabilă.  

Obiectivul nostru este să contribuim la creșterea clienților și la 
satisfacția consumatorilor noștri 24/7, cultivând echipe puternice și 
pasionate și contribuind, în același timp, la dezvoltarea comunităților 
în care suntem prezenți, toate acestea, cu grijă față de mediul 
înconjurător.  

Priorități globale, 
adresate local

C O C A - C O L A  H B C  R O M Â N I A

Viziunea noastră 
pe termen lung Suntem devotați 

fiecărui client și fiecărui 
consumator, 24/7

S CO P U L  N O ST R U P I LO N I I  N O ȘT R I  D E  C R E ȘT E R E C U M  C R E ȘT E M

Câștigăm în piață Construim parteneriate de neegalat 
cu clienții noștri, prin implementarea 
excelentă în piață a acțiunilor noastre, 
pe toate canalele, pentru momente-
cheie de consum

Prin dezvoltarea accelerată a 
aptitudinilor și competențelor 
oamenilor noștri

Valorificăm portofoliul 
nostru unic 24/7

Furnizăm cel mai bun portofoliu de 
băuturi cu o ofertă pentru fiecare 
ocazie de consum, în orice moment 
al zilei și al săptămânii (24/7), în 
parteneriat cu TCCC

Creștem prin 
competitivitate & investiții

Transformăm, inovăm și digitalizăm 
business-ul nostru pentru a ne asigura 
că suntem pregătiți pentru viitor

prin formarea echipelor 
de oameni pasionați și 
responsabili,

Stimulăm potențialul 
oamenilor noștri

Investim în formarea celor mai bune 
echipe din industrie

Dezvoltăm o cultură organizațională 
incluzivă pentru echipele noastre

contribuind la binele 
comunității, cu grijă pentru 
mediul înconjurător

Consolidăm credibilitatea 
și legitimitatea din partea 
societății

Suntem lideri în sustenabilitate prin 
grija față de mediul înconjurător, prin 
implicarea comunităților în inițiativele 
privind gestionarea resurselor de apă 
și deșeurilor și susținem dezvoltarea 
tinerilor, împreună cu partenerii noștri

Ț I N T E L E  N OA ST R E  P E N T R U  2 0 2 5

>5%
creștere anuală 
a veniturilor

>11%
marja EBIT

Indexul de angajament 
(engagement score) mai mare decât 
al celor mai performante companii

Îndeplinirea 
angajamentelor noastre de 
sustenabilitate pentru 2025

G
R

I 1
0

2
-1

5
 • 

G
R

I 1
0

3
-2



R
ap

o
rt

 d
e 

Su
st

en
ab

ili
ta

te
 2

0
1

9
  /

/ 
 S

is
te

m
ul

 C
o

ca
-C

o
la

 R
o

m
ân

ia

21

Misiunea noastră:
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Reducerea conținutului de zahăr 
adăugat 

Autoritățile din domeniul sănătății recomandă populației ca valoarea 
totală a caloriilor provenite din zahăr adăugat să nu depășească 10%. Am 
luat în serios această recomandare, oferind consumatorilor opțiuni care 
susțin dorințele și nevoile acestora. În călătoria noastră către O companie 
pentru toţi, modificăm  activ rețetele noastre pentru a promova opțiunile 
fără calorii sau cu un conținut scăzut de calorii și urmărim îmbunătățirea 
disponibilității ambalajelor mai mici, pentru a le permite consumatorilor să 
își controleze mai ușor porțiile. De asemenea, ne extindem varietatea de 
băuturi – inclusiv apă, cafea, ceai, sucuri de fructe și opțiuni bazate pe plante 
– și lucrăm la a dezvolta următoarea generație de alternative la zahăr. 

Acțiuni pentru combaterea 
schimbărilor climatice 

În 2013, ne-am setat obiectivul de a include întregul lanț valoric în 
eforturile noastre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră. Până 
în 2019, am reușit o reducere de 24% a amprentei noastre de carbon, 

înspre atingerea obiectivului nostru pentru 2020 de 
a înregistra o reducere de 25% comparat cu anul de 
referință 2010. De când ne-am setat acest obiectiv, 

am conștientizat nevoia pentru acțiuni 
climatice mai ambițioase. Astfel, în 

2019, am publicat o țintă pentru 
întregul Sistem Coca- Cola. 
Aceasta reprezintă reducerea 
procentuală a cantității de 
carbon emise de companie 
pentru a menține schimbările 
climatice sub pragul de 2°, 
aliniat la țintele Acordului de la 
Paris.  

O Lume fără Deșeuri 

Regândim fundamental modul în care produsele noastre ajung la 
consumatori, inclusiv tipul de ambalaj pe care să îl utilizăm și dacă 
ambalajul este neapărat necesar. Credem că soluțiile locale, bazate pe 
economia circulară, care transformă ambalaje vechi în ambalaje noi, pot 
reduce amprenta noastră de carbon generată de ambalajele noastre 
și pot menține produsele de plastic departe de mediul înconjurător 
natural. Ne concentrăm în special pe plasticul de tip PET deoarece, deși 
este materialul de ambalare cu cel mai mare volum, rata de recuperare 
a acestuia este inferioară celorlalte materiale. Am făcut progrese către 
obiectivele noastre privind O Lume fără Deșeuri, prin dezvoltarea unor 
modele care adresează provocările locale ale proiectării ambalajelor, 
reutilizarea și reciclarea. Investim și colaborăm cu o varietate de parteneri 
pentru a aduce aceste soluții la scară largă. 

Leadership pentru apă 

Acum mai bine de un deceniu, The Coca-Cola Company a fost un pionier, 
asumându-și angajamentul de a returna apa utilizată în băuturile noastre 
și producerea acestora. Timp de cinci ani, am atins și chiar depășit acest 
obiectiv. De asemenea, am făcut progrese constante către utilizarea mai 
eficientă a apei și tratarea tuturor efluenților rezultați din procesele de 
producție. Suntem conștienți de faptul că schimbările climatice prezintă 
noi riscuri ce privesc apa în relație cu sistemul nostru și comunitățile 
locale, așadar vom lansa noi strategii și obiective cu privire la apă în 2020. 

Agricultură sustenabilă 

Calitatea și integritatea produselor noastre depind de un lanț de 
aprovizionare sănătos, alcătuit din comunități agricole prospere. Din 
2013, obiectivul nostru este acela de a procura toate ingredientele 
noastre prioritare – inclusiv îndulcitori naturali, sucuri de fructe, cafea, 
ceai, soia și produse din lemn – într-un mod sustenabil, în conformitate 
cu Principiile Directoare pentru Agricultură Sustenabilă (SAGP). Am 
progresat semnificativ împreună cu furnizorii noștri pentru a asigura 
sau certifica fermele din care provin ingredientele noastre, dar suntem 
conștienți că mai avem multe de făcut în acest sens. 

Drepturile omului 

Angajamentul nostru privind drepturile omului începe cu angajații noștri, 
asigurându-ne că au parte de un loc de muncă sigur, în care se simt 
sprijiniți și respectați. Ne așteptăm ca și furnizorii și partenerii noștri 
să aplice practici responsabile la locul de muncă. În 2003, ne-am setat 
obiectivul ca 98% din locațiile companiei și îmbuteliatorii sistemului și 95% 
din furnizorii noștri direcți și autorizați să valideze conformarea cu Politica 
noastră privind Drepturile Omului și cu Principiile Directoare pentru 
Furnizori (SGP) până la sfârșitul anului 2020. 

Susținerea femeilor în dezvoltarea 
profesională  

Angajamentul nostru privind emanciparea a 5 milioane de antreprenori 
de gen feminin, la nivelul lanțului nostru valoric global, până în 2020, este 
pe cale să își atingă ținta. Până la sfârșitul anului 2019, programul a ajutat 
mai mult de 4,6 milioane de femei la nivel mondial. Anunțată pentru prima 
dată în 2010, inițiativa sponsorizează programe care adresează bariere 
întâlnite de femei în domeniul antreprenorial, în întreaga lume. Colaborăm 
cu guverne și parteneri non-guvernamentali pentru a gândi și implementa 
programe relevante la nivel local, iar apoi le extindem pe cele mai de succes. 

Oferim înapoi comunității  

Ne dorim un viitor comun mai bun pentru comunitățile în care trăim 
și lucrăm, străduindu-ne să generăm impact pozitiv, mai ales în vremuri 
dificile. Ne-am asumat angajamentul de a dona 1% din venitul operațional 
anual corespunzător anului precedent prin donații directe sau finanțări 
prin intermediul Fundației Coca-Cola, ai cărei piloni sunt reciclarea, apa și 
emanciparea femeilor. 

Coca-Cola România, ca parte 
a The Coca-Cola Company, 
implementează și monitorizează 
local implementarea strategiei 
globale.  

Căutăm constant 
să îmbunătățim 
modul în care 
ne desfășurăm 
activitatea și de 
aceea lucrăm 
în permanență 
alături de 
partenerii noștri 
îmbuteliatori 
pentru a ne 
atinge țintele de 
sustenabilitate.

C O C A - C O L A  R O M Â N I A Astfel, ne aliniem la prioritățile strategice 
stabilite la nivelul întregului Grup: 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:22016A1019(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:22016A1019(01)
https://www.coca-colacompany.com/policies-and-practices/sustainable-agricultural-guiding-principles
https://www.coca-colacompany.com/content/dam/journey/us/en/policies/pdf/human-workplace-rights/california-transparency-in-supply-chain-act/human-rights-policy-pdf-english.pdf
https://www.coca-colacompany.com/content/dam/journey/us/en/policies/pdf/human-workplace-rights/california-transparency-in-supply-chain-act/human-rights-policy-pdf-english.pdf
https://www.coca-colacompany.com/content/dam/journey/us/en/policies/pdf/human-workplace-rights/supplier-guiding-principles/sgp-brochure-eng.pdf
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*cogenerare (CHP)
**an de referință: 2015 
***obiectivul se referă la pozițiile de management cu un Job Grade 10+ (care nu este la fel pentru rolurile considerate de exemplu middle management). 
Astfel, în 2019, din totalul de 153 de poziții de management cu un Job Grade 10, 72 erau ocupate de femei. Comparativ cu anul trecut, procentul acestora a 
înregistrat o creștere de 5%. În 2018, din 136 de poziții de management cu un Job Grade 10+, 57 erau ocupate de femei, reprezentând un procent de 42%. 
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Reducerea cu 25% a numărului de calorii 
per 100 ml de băuturi răcoritoare acidulate**

-25% | -11%

NutrițieAprovizionare
Aprovizionarea cu 100% ingrediente 
agricole de bază certificate în conformitate 
cu principiile agriculturii sustenabile

 100% 

 85,3%-95%

85,3-95%
din obiectiv

Zona  //  Angajament global  //  Angajament local  //  Progres în 2019  //  Realizat 2019  vs Țintă 2025

50% din frigiderele 
plasate în locațiile 
clienților, eficiente din 
punct de vedere energetic

 50% 

 26%

52%
din obiectiv

50% din energia din 
fabrici provenită din surse 
regenerabile și curate*

 50% 

 78,7%

100% din totalul energiei 
electrice utilizate în 
fabricile din UE și Elveția, 
provenită din surse 
regenerabile și curate

 100% 

 100%

Reducerea cu 30% a 
ratei emisiilor directe 
de carbon

 30%
de la 26,88 gCO

2
/lpb la

18,82 gCO
2
/lpb

 14%
reducere a emisiilor directe 
de carbon, față de valoarea 
de referință din 2017

47%
din obiectiv

Reducerea emisiilor

Suport în colectarea 
unei cantități 
echivalente cu 75% 
din ambalajele noastre 
primare puse pe piață

 75% 

 69%

92%
din obiectiv

35% din totalul de PET 
folosit să fie reciclat 
sau provenit din surse 
regenerabile 

 35% 

 36%

100% din ambalajele 
produselor, reciclabile

 100% 

 100%

O Lume fără Deșeuri

Ajutor în asigurarea 
disponibilității 
apei pentru toate 
comunitățile aflate în 
zone cu risc de secetă

Fabricile din România 
nu sunt situate în zone 
cu risc de secetă.

Reducerea cu 20% a 
consumului de apă în 
fabricile situate în zone 
cu risc de secetă

-20%
Față de valoarea de referință 
din 2017, obiectivul fiind de 
1,61 l apă cosumați/ lpb

1,57 l/lpb

Reducerea consumului 
și administrarea apei

Zero fatalități și reducerea 
ratei accidentărilor cu 50%

0 

0 fatalități

50% din posturile de 
manager deținute de femei***

 50% 

 47%

92%
din obiectiv

Oamenii și 
comunitățile noastre

C O C A - C O L A  H B C  R O M Â N I A

lpb = litru de băutură produs
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The Azores 

Cea mai sustenabilă companie din Romania •
Romania CSR Index 2019

Coca-Cola HBC România a fost desemnată „Cea mai sustenabilă 
companie” de pe piața locală de către Romania CSR Index 2019, pentru 
al patrulea an consecutiv. Studiul este realizat de agenția independentă 
de consultanță The Azores și analizează performanța și nivelul de 
transparență privind Sustenabilitatea Corporativă în rândul companiilor 
din România. Informațiile analizate se referă atât la guvernanță 
corporativă și aspecte privind diversitatea, cât și la aspecte care reflectă 
impactul economic, de mediu și social al companiei evaluate. În cadrul CSR 
Index 2019, Coca-Cola HBC România a înregistrat un scor îmbunătățit 
față de anul anterior, fiind, totodată, cel mai ridicat punctaj obținut 
în cadrul acestei ierarhii – 98 de puncte din 100 posibile. Aceasta 
este o confirmare a rezultatelor implicării companiei în proiecte de 
responsabilitate socială și de mediu.

Progresiv 

Locul II • Cel mai bun furnizor FMCG

Locul III • Cel mai bun produs alimentar nou:
FuzeTea

Locul V • Cea mai bună campanie de CSR:
La TINEri Este Puterea 

Coca-Cola HBC România a fost desemnată, pentru al doilea an la rând, 
Best FMCG Supplier, în cadrul Galei Progresiv Awards, inițiativă pornită 
din dorința de a evidenția oamenii, organizațiile, brandurile și proiectele 
de succes din piața de FMCG care stabilesc tendințele și contribuie 
la dezvoltarea industriei, precum și rolul parteneriatelor între retaileri 
și furnizori.

Piața 

Locul II • Cel mai bun partener FMCG

Cel mai puternic brand • Coca-Cola

Cea mai eficientă promoție • Music is for all                             

În cadrul Galei „Premiile Piața” 2019, Coca-Cola HBC România a adus acasă 
3 premii, fiind desemnată câștigătoare a categoriilor „Cel mai puternic 
brand” și „Cea mai eficientă promoție”. De asemenea, parteneriatele 
puternice pe care compania le are, pilon important al strategiei de 
business, au adus locul II la categoria „Best FMCG Partner”. Reuniunea 
anuală a elitei industriei bunurilor de larg consum, Gala Premiilor PIAȚA 
a încheiat a 14-a ediție a competiției organizată de Revista Piața cu 
susținerea oferită de companiile și brandurile care influențează în cea 
mai mare măsură evoluția pieței FMCG și food retail. 

Randstad România 

Cel mai dorit angajator FMCG  

Potrivit studiului realizat de Randstad România, există trei aspecte 
cheie care determină valoarea unei companii ca angajator: utilizarea 
tehnologiilor de ultimă oră, sănătatea financiară și reputația. Luând 
în considerare aceste trei aspecte, Coca-Cola HBC România a fost 
desemnată „Cel mai atractiv angajator din România, în sectorul FMCG”, 
în 2019.

Catalyst Solutions

Cel mai dorit angajator FMCG 

Topul Celor mai Doriți Angajatori din România este elaborat anual de 
compania Catalyst Solutions și ia în considerare o serie de caracteristici 
pe care candidații le caută la o companie, cum ar fi pachetele salariale, 
renumele companiei, posibilitățile de dezvoltare în interiorul unei 
organizații sau siguranța locului de muncă. Pentru al cincilea an 
consecutiv, Coca-Cola HBC România a fost cel mai dorit angajator din 
industria FMCG din România.

Romanian CSR Awards

Responsabilitate socială în educație - Premiul I • 
programul La TINEri Este Puterea 

Unele lucruri vin de la sine. Pentru altele formăm echipe, ne stabilim 
obiective, facem planuri de acțiuni, povestim, aducem și alți parteneri, 
muncim să facem lucrurile să se întâmple, și încă ceva: punem foarte 
multă pasiune în tot ceea ce facem.

Un astfel de proiect este „La TINEri Este Puterea” pentru care compania 
noastră a primit Premiul I pentru responsabilitate socială în educație, 
în cadrul galei Romanian CSR Awards 2019. Suntem mândri de această 
recunoaștere și suntem bucuroși că putem să continuăm acest program 
de impact pentru dezvoltarea tinerilor din România și în anii următori, 
alături de partenerul nostru – Asociația The Social Incubator.
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https://www.theazores.ro/romania-csr-index/romania-csr-index-2019/
https://progresivawards.ro/
https://www.premiilepiata.ro/
https://www.randstad.ro/employer-branding/employer-brand-research-romania-2019/
https://www.catalyst.ro/top-cei-mai-doriti-angajatori-2019-2/
https://csrawards.ro/castigatori-2019/
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Consiliul Supplier Engagement Leader 

Supply Chain Sustainability Leader 

Am obținut, pentru al treilea an consecutiv, calificativul „A” din partea 
consiliului Supplier Engagement Leader și astfel, Coca-Cola HBC se 
află în elita companiilor de top, obținând cele mai bune performanțe în 
acțiunile de protecție a mediului înconjurător. Această evaluare este 
documentată de CDP (Carbon Disclosure Project), platforma globală 
non-profit de informare privind mediul, în care se concluzionează că 
suntem în continuare lideri și depunem eforturi consistente, împreună cu 
partenerii noștri, pentru a reduce amprenta de carbon din lanțul nostru 
de aprovizionare.  

HR Club 

Premiu de Excelență în Resurse Umane,
categoria „Formare și Dezvoltare” •
3R Learning Challenge@Code of Talent 

Gala Premiilor de Excelență în Resurse Umane este unul dintre cele mai 
prestigioase evenimente de resurse umane ale anului, singurul eveniment 
în cadrul căruia este recunoscută și premiată excelența în resurse 
umane și managementul oamenilor. În cadrul Galei sunt premiate atât 
companiile mari, cu procese de resurse umane complexe, cât și inițiativele 
implementate în companiile mici ce dovedesc impact real în business.

Competiția Produsul Anului 

Locul I • Produsul anului 2019 pentru: 
Categoria Băuturi răcoritoare necarbonatate: Cappy+  
Categoria Băuturi vegetale: AdeZ  
Categoria Apă: Glaceau Smartwater 

Produsul Anului este cea mai mare competiție a bunurilor de larg consum 
din lume, înființată în Franța în 1987. Competiția este prezentă în 44 
de țări. În România, Produsul Anului este reprezentat de agenția Media 
Concept Store, care coordonează și gestionează activitățile întregului 
proiect, sub licența Product of the Year Worldwide, Bruxelles, Belgia, 
deținătorul mărcii și conceptului Produsul Anului.

Grupul Coca-Cola HBC:
Conferința de Leadership 

Consumer Relevance 

Conferința de Leadership, ediția 2020, de la Varșovia, și-a premiat câștigătorii pentru rezultatele de excepție 
venite din partea țărilor din Grupul Coca-Cola HBC în timpul anului 2019. Echipa de Marketing a Sistemului 
Coca- Cola România a adus acasă un premiu cu totul special prin semnificația pe care o are: CONSUMER 
RELEVANCE. 

„Relevanța acestui premiu este enormă pentru noi. Reconfirmă că eforturile 
noastre sunt în direcția corectă atunci când vorbim despre ascultarea activă 
și cunoașterea consumatorilor noștri pentru că, atunci când vorbim despre 
Consumer Relevance, RELEVANȚA este definită prin percepția pe care o are 
consumatorul în urma acțiunii noastre. Atunci când planificăm și dezvoltăm 
conținut pentru campaniile noastre, punem nevoile consumatorilor pe primul 
loc. Nu este ușor. Asta înseamnă să deschidem ușa consumatorilor pentru a-i 
invita să ia parte la conversație. Relevanța este cel mai important indicator de 
recrutare și loializare a consumatorilor față de brandul nostru.”

Mihaela Hoffman
Marketing Manager CCHBC România

Romanian Contact Center Awards

Best Internal Contact Center (Medium) •
premiu câștigat de echipele Customers & Sales 

Competiția Romanian Contact Center Awards este organizată de Marketing 
Insiders Group și pune accentul pe cele mai bune practici și pe nivelul de 
expertiză în domeniul Customer Service & Contact Center Management. 
Această competiție se adresează exclusiv persoanelor care activează în 
industria Contact Center, de la manageri până la reprezentanți ai acesteia. 
Competiția realizează o analiză 360° a domeniului, evaluând diferite 
niveluri de management și diverse arii ale industriei, atât la nivel național, 
cât și de la nivel internațional.

Premiile au fost oferite în urma unei evaluări complexe care a luat în considerare 
modalitatea de a răspunde solicitărilor clienților, venind în întâmpinarea 
nevoilor acestora, cu ajutorul proceselor operaționale interne. Obiectivele și 
strategia echipei Support Center, precum și principiile Codului de Conduită 
în Afaceri aplicate în cadrul Support Center-ului au fost, de asemenea, 
evaluate de membrii juriului. Aceștia au fost atenți și la procesul de 
evaluare a performanțelor, metodele de evaluare a satisfacției clienților și 
oportunitățile de dezvoltare profesională ale membrilor echipei.
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https://www.cdp.net/en/research/global-reports/global-supply-chain-report-2019
https://hr-club.ro/ro/evenimente/gala-premiilor-de-excelenta-resurse-umane-2019
https://produsulanului.com/castigatori/castigatorii-din-2019/
https://www.conference-arena.com/romanian-contact-center-awards-2019
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26Implicarea 
stakeholderilor

Dialogul cu stakeholderii noștri ne ajută să ne îmbunătățim constant și 
să luăm decizii care să vină în întâmpinarea așteptărilor pe care aceștia 
le au de la noi. De asemenea, comunicarea și colaborarea strânsă pe 
care o avem cu ei ne sprijină în stabilirea și revizuirea priorităților. 

STAKEHOLDERII 
NOȘTRI. CINE SUNT?

CUM 
INTERACȚIONĂM?

CÂT DE FRECVENT 
INTERACȚIONĂM? 

MĂSURI CONCRETE
2019 

AUTORITĂȚI CENTRALE ȘI 
LOCALE 

  Administrația Prezidențială 
  Guvern 
  Ministere:  

  Ministerul Finanțelor Publice 
  Ministerul Afacerilor Interne 
  Ministerul Afacerilor Externe

  Întâlniri  
  Platforme pentru acțiuni 
comune  

  Inițiative legislative  
  Documente de poziție  
  Studii  
  Evenimente  
  Programe, proiecte

  Participarea la 
dezbateri publice (pe 
baza proiectelor) și la 
evenimente  

  Sprijinirea inițiativelor 
locale sau centrale și/
sau a evenimentelor 
publice  

  Participarea la ședințele 
recurente ale comisiilor, 
comitetelor, grupurilor 
de lucru  

  Parteneriatul 
cu agențiile 
guvernamentale 
în domenii cum ar 
fi administrarea 
responsabilă a  
resurselor de apă sau 
energie, recuperarea 
deșeurilor de ambalaje, 
campanii educative 
pentru conștientizarea 
importanței colectării 
selective a deșeurilor, 
programe pentru un stil 
de viață sănătos

  Documente de poziție referitoare 
la: Legea 31/2019 pentru 
aprobarea Ordonanței de Urgență 
74/2018 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 211/2011 
privind regimul deșeurilor, a Legii 
nr. 249/2015 privind modalitatea 
de gestionare a ambalajelor 
și a deșeurilor de ambalaje și 
a Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr. 196/2005 privind 
Fondul pentru mediu

  Proiect de modificare și 
completare a Legii 54/2012 privind 
desfășurarea activităților de picnic; 
Propunerea Comisiei Europene 
de introducere a unei taxe pe 
plastic ca resursă în UE în viitorul 
Cadru Financiar Multianual pentru 
perioada 2021-2027

  Proiect de  Ordonanță de 
Urgență pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal și a Legii 
nr. 95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătății (taxare 
zahăr); Proiect de Ordonanță 
de Urgență pentru modificarea 
unor acte din domeniul protecției 
consumatorilor; Proiect de lege a 
resurselor hidrominerale; Proiectul 
de lege privind calitatea duală a 
produselor

  Sponsorizarea Președinției 
României la Consiliul Uniunii 
Europene 

  Ministerul Justiției 
  Ministerul Apărării Naționale 
  Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri 
  Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 
  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
  Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 
  Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației 
  Ministerul Fondurilor Europene 
  Ministerul Sănătății 
  Ministerul Educației și Cercetării 
  Ministerul Culturii 
  Ministerul Tineretului și Sportului 
  Ministerul Muncii și Protecției Sociale

  Parlament  
  Comisii de specialitate ale Senatului și Camerei Deputaților 
  Instituții publice centrale și locale: Autoritatea Fondului 
pentru Mediu, Autoritatea Națională pentru Protecția 
Mediului, Administrația Națională Apele Române, Autoritatea 
Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentară, 
Agenția Națională pentru Resurse Minerale, Inspectoratul 
pentru Situații de Urgență, Direcția de Sănătate Publică, 
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, 
Agenția Națională de Administrare Fiscală, Primării, Consilii 
Locale și Consilii Județene

AMBASADE:

Ambasadele în România ale
  Statelor Unite ale Americii
  Republicii Elene
  Irlandei
  Marii Britanii
  Austriei
  Elveției 

  Susținere pentru 
inițiativele legislative de 
mare impact 

  Proiecte comune de 
interes 

  Contact periodic 
pentru a ne menține 
informați despre situația 
proiectelor și progresul 
implementării  

  Partener în organizarea recepției 
cu ocazia zilei naționale a SUA

  Ori de câte ori este necesar  
  La aparația unei inițiative sau unui proiect de interes

ASOCIAȚII DE AFACERI ȘI 
SECTORIALE: 

  Camera de Comerț Româno-
Amerciană (AmCham) 

  Consiliul Investitorilor Străini 
(FIC) 

  Asociația Națională pentru 
Băuturi Răcoritoare (ANBR)  

  ROMALIMENTA  
  Asociația Română pentru 
Ambalaje și Mediu (ARAM)  

  Societatea Română de Diabet, 
Nutriție și Boli Metabolice 
(SRDNBM) 

  Patronatul Apelor Minerale 
Naturale din România (APEMIN)  

  Institutul Auditorilor Interni 
(IIA)  

  Consiliul Român pentru 
Publicitate (RAC)

  Lucrul în parteneriat 
pentru abordarea 
chestiunilor relevante  

  Susținerea inițiativelor 
legislative de mare 
impact  

  Documente de poziție 
  Întrevederi cu 
reprezentați 
guvernamentali

  Participarea periodică 
în Comitete ale 
Asociațiilor, grupuri 
de lucru, Consiliul de 
Administrație, Adunarea 
Generală a Acționarilor 
(lunar sau când este 
necesar) 

  Informare constantă 
privind temele 
legislative de interes sau 
cu impact în business  

  Ca urmare a 
actualizărilor relevante 
legate de teme de 
interes comun și 
pentru o informare 
corespunzătoare  

  Participarea cu alte 
părți interesate la 
evenimente publice și la 
întâlniri de lucru  

  Integrarea principiilor 
de sustenabilitate în 
relațiile de afaceri  

  Analize pentru politici 
publice pe termen lung 
în domeniul legislației 
pentru mediul de afaceri

  Documente de poziție referitoare 
la: Legea 31/2019 pentru 
aprobarea Ordonanței de Urgență 
74/2018 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 211/2011 
privind regimul deșeurilor, a Legii 
nr. 249/2015 privind modalitatea 
de gestionare a ambalajelor 
și a deșeurilor de ambalaje și 
a Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr. 196/2005 privind 
Fondul pentru mediu 

  Proiect de modificare și 
completare a Legii 54/2012 privind 
desfășurarea activităților de picnic; 
Propunerea Comisiei Europene 
de introducere a unei taxe pe 
plastic ca resursă în UE în viitorul 
Cadru Financiar Multianual pentru 
perioada 2021-2027

  Proiect de Ordonanță de 
Urgență pentru modificarea și 
completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal și a Legii 
nr.95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătății (taxare 
zahăr); Proiect de Ordonanță 
de Urgență pentru modificarea 
unor acte din domeniul protecției 
consumatorilor; Proiect de lege a 
resurselor hidrominerale.
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http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=17404
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=152286
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=152286
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=106978
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=133098
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=133098
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=61589
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=61589
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=11874
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc5632d636001632ed762cd01a9.do
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=17885
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=17436
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=17436
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15244
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18098
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=17404
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=152286
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=152286
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/133184
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=133098
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=133098
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=61589
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=61589
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=11874
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=18107
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?tip=1&nr=227&an=2015
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=64032
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=64032
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MEDIA: 

  Canale media TV  
  Dezvoltatori de conținut media 
digital  

  Presă scrisă și posturi de radio  
  Social Media 

  Interviuri  
  Conținut editorial  
  Articole  
  Întâlniri  
  Concursuri  
  Acțiuni de marketing  
  Evenimente

  Comunicare proactivă 
despre prioritățile 
companiei și răspunsul 
reactiv în situații de criză  

  Comunicarea 
inițiativelor  

  Apărarea reputației 
companiei, sprijinirea 
obiectivelor comerciale 
și de marketing

  Eveniment de promovare a 
programului „La TINEri Este 
Puterea” 

  „Ziua Bună! Ziua Voluntarilor Mici” 
– eveniment de colectare selectivă

ANGAJAȚI: 

  1.494 angajați Coca-Cola HBC 
(31 decembrie 2019)  

  34 angajați Coca-Cola România 
(31 decembrie 2019)

  Comunicare internă  
  Întâlniri  
  Calendarele activităților 
RSC (responsabilitate 
socială corporativă)  

  Evenimente sportive  
  Evenimente informale 

  Cel puțin o interacțiune 
pe lună  

  Evenimente de 
voluntariat periodice 

  Săptămâna de Etică și 
Conformitate – noul Cod de 
Conduită și Politica Anti-Mită 

  Campanie de educare privind 
colectarea selectivă a deșeurilor 
de ambalaje 

  Campania „Smart Working” – promovarea utilizării 
funcționalităților Office 365 

  Campanie de promovare a liniei Vorbește!/Speak Up!, 
dedicate semnalării îngrijorărilor privind încălcări ale Codului 
de Conduită în afaceri sau ale Politicii Anti-Mită

PARTENERI DE AFACERI: 

  Key Accounts  
  Furnizori strategici  
  Societatea Națională a Apelor 
Minerale (SNAM)  

  APA NOVA

  Întâlniri  
  Sesiuni de lucru
  Evenimente

  Comunicare continuă 
(cel puțin de două ori 
pe lună și când este 
necesar)  

  Angajarea în inițiative pe 
termen mai lung (de ex. 
dezvoltarea capacităților 
furnizorului, crearea de 
valori comune cu clienții)  

  Integrarea principiilor 
de sustenabilitate în 
relațiile de afaceri  

  Inițiative pe termen 
lung pentru dezvoltarea 
capacităților furnizorilor

ORGANIZAȚII 
NON- GUVERNAMENTALE: 

  Hospice Casa Speranței  
  Asociația Viitor Plus  
  Școala de Valori  
  Salvați Copiii  
  Tășuleasa Social  
  The Social Incubator 
  Asociația Cu bicicleta departe 
  WWF  
  Global Shapers

  Lucrul în parteneriat 
pentru abordarea 
chestiunilor relevante  

  Seminare  
  Întâlniri  
  Evenimente

  Evenimente/activități 
speciale  

  Sporturi și activități 
de voluntariat RSC 
(responsabilitate socială 
corporativă) conform 
planificării

  Maratonul Internațional București 
– susținerea bolnavilor aflați în 
îngrijirea „Hospice Casa Speranței” 

  Donare echipamente medicale de 
specialitate pentru copii prematuri 

  Sesiune de pregătire pentru 
tinerii din categoria NEET (tineri 
care nu urmează niciun program 
educațional sau de formare și 
nu au loc de muncă) în vederea 
integrării pe piața muncii 

  Evenimente de colectare selectivă 
a deșeurilor

LIDERI DE OPINIE CHEIE & 
EXPERȚI ECONOMICI:

  Experți economici
  Analiști financiari

  Lucrul în parteneriat 
pentru abordarea 
chestiunilor relevante

  Suportul experților în 
privința strategiei de 
sustenabilitate

  Întâlniri
  Documente de poziție
  Studii

  Interacțiunea în contextul proiectelor
  Angajarea în inițiative pe termen mai lung și complexe, cum ar fi 
analize de piață

CLIENȚI:

  Cash&Carry
  HORECA
  Supermarketuri
  Hipermarketuri
  Magazine de discount
  Magazine Locale & Tradiționale
  Chioșcuri
  BTR (Baruri, Terase, 
Restaurante)

  QSR (Quick Serving 
Restaurants – Restaurante 
cu Servire Rapidă)

  Distribuitor

  Întâlniri
  Sesiuni de lucru
  Evenimente

  Interacțiune în cursul activității zilnice
  Lucrul permanent cu retailerii și alți clienți în chestiuni de 
sustenabilitate

  Integrarea principiilor de sustenabilitate în relațiile de afaceri
  Inițiative pe termen lung pentru dezvoltarea capacităților 
furnizorilor 

ORGANISME DE CERTIFICARE:  

  Lloyd’s Register Quality 
Assurance Ltd (LRQA)

  LAREX
  Control Union
  SGS
  Denkstadt

  Întâlniri
  Audituri

   Anual sau când este necesar

INVESTITORI:

  The Coca-Cola Company  
  Kertas Holding Grecia  
  Investitori din SUA și Marea 
Britanie  

  Coca-Cola HBC

  Întâlniri  
  Conferințe telefonice  
  Sesiuni de analiză  
  E-mail  
  Anunțuri speciale

  Întâlniri periodice  
  Raport anual și raport RSC (responsabilitate socială corporativă)  
  Contact cu toate nivelurile organizației

CONSUMATORI:

  Toți consumatorii produselor 
noastre

  Etichetele produselor  
  Platforma online  
  Publicații informative și 
rapoarte  

  Vizite la fabrică  
  Evenimente speciale  
  Activități RSC 
(responsabilitate socială 
corporativă)

  Comunicare periodică și 
constantă

  Lansare Fanta Zmeură, 
Lămâie verde & Baobab 

  Lansare Sprite Lămâie verde 
& Mentă 

  Lansare Schweppes Ananas 
& Busuioc
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Vrem să rămânem în permanență 
conectați la așteptările aflate 
în continuă schimbare, pe care 
stakeholderii noștri le au de la noi.

De aceea, la fiecare doi ani 
desfășurăm un proces amplu de 
consultare a acestora, pentru a 
ne actualiza modul și indicatorii de 
performanță monitorizați și publicați 
în raportul de sustenabilitate.

Priorități și 
teme materiale

Comunicăm transparent în fiecare an rezultatele procesului de consultare 
(numit mai jos analiză de materialitate) și adaptăm forma și structura 
raportului în funcție de feedback-ul primit de la stakeholderi.  

La baza acestui raport stau rezultatele analizei de materialitate, proces 
desfășurat în iunie 2020, care a implicat consultarea tuturor categoriilor 
de stakeholderi, atât interni (board și directorii de departamente), cât și 
externi.  

Deși contextul social nu a fost unul propice, am obținut 183 de răspunsuri 
externe la chestionarul dezvoltat în parteneriat cu consultanții din echipa 
The CSR Agency.

Principalele categorii 
de stakeholderi externi 
consultate au fost: 

 Angajat al Sistemului 
Coca- Cola România 

 Autorități/Factori de decizie 
din mediul politic 

 Client – Distribuitor 

 Consumator 

 Furnizor 

 Media (jurnalist, blogger, 
social media influencer) 

 Partner de afaceri/Consultant 

 Reprezentant al industriei 

 Reprezentant al societății 
civile/Organizație 
non- guvernamentală
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„La baza strategiei de sustenabilitate 
a Sistemului Coca-Cola stau o serie 
de priorități strategice.

Vă rugăm prioritizați direcțiile în care 
considerați că Sistemul Coca-Cola 
România ar trebui să investească.”

Rezultatele analizei de materialitate: 

Furnizor

Media ( jurnalist, blogger, 
social media influencer)

Reprezentant
al industriei

Reprezentant al societății civile/
Organizație non-guvernamentală

Angajați Autorități/Factori de 
decizie din mediul politic

Client/Distribuitor

Consumator Partener de afaceri/
Consultant

Astfel, per total, stakeholderii 
noștri consideră că cea mai mare 
parte din investițiile companiei ar 
trebui să fie direcționate către:

O Lume fără Deșeuri
(ambalaje reciclabile, utilizarea în producție a 
PET-ului reciclat sau din surse regenerabile, 
creșterea ratei de colectare a deșeurilor)

Gestionarea eficientă a resurselor 
de apă și reducerea consumului

Reducerea emisiilor
(reducerea emisiilor directe, echipamente 
eficiente, energie regenerabilă)

Aprovizionarea din 
surse sustenabile

Oamenii și comunitățile noastre
(sănătatea și siguranța angajaților, 
egalitatea de gen, susținerea tinerilor, 
investiții în comunitățile locale)

O companie pentru toți
(portofoliu diversificat, 
ambalaje diverse, reducerea 
conținutului caloric al băuturilor, 
marketing responsabil, 
comunicarea ingredientelor și a 
informațiilor nutriționale)
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INFLUENŢĂ ASUPRA STAKEHOLDERILOR
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Temele materiale sunt 
reprezentate de acele zone în care 
compania are un impact considerat 
semnificativ (materialitate internă, 
analiză realizată de membrii SMT 
și Top Management ai Coca- Cola 
HBC România și Coca-Cola 
România), care în același timp 
influențează substanțial deciziile 
și modul în care stakeholderii 
evaluează activitatea noastră. 
Acestea au fost grupate în cinci 
categorii: guvernanță corporativă 
și performanță economică, 
responsabilitate, calitatea de 
angajator, societate, mediul 
înconjurător.

Matricea de 
materialitate

Guvernanță corporativă
și performanță economică 

1  Anticorupție 

2  Management sustenabil 

3  Dialog cu stakeholderii  

4  Politici publice 

5  Comportament 
anticoncurențial 

6  Performanță economică 

7  Prezență pe piață 

8  Impactul economic indirect

Responsabilitate
9  Protecția datelor cu 

caracter personal  

10  Sănătatea și siguranța 
consumatorului 

11  Marketing și etichetarea 
produselor 

12  Practici de achiziții 

13  Evaluarea furnizorilor din 
perspectiva standardelor 
sociale 

Calitatea de angajator
14  Forța de muncă 

15  Sănătatea și securitatea 
în muncă 

16  Relația dintre management 
și angajați 

17  Diversitate și egalitate de șanse 

18  Formare și dezvoltare 
profesională 

19  Libertatea de asociere și 
negociere colectivă 

20  Combaterea discriminării 

21  Respectarea drepturilor omului 

Societate
22  Conformare socio-economică 

23  Comunități locale 

24  Securitate

Mediul înconjurător 
25  Energie 

26  Apă și efluenți 

27  Emisii 

28  Materiale și deșeuri 

29  Conformarea cu 
reglementările legislative 
de protecție a mediului

Temele 
materiale

14

17
18

19
20

21

15

16

12

13

10

11

28

2926

27

25

22

23

24

9

1

2

3

4

5
6

7

8

 Click pe fiecare element pentru afișarea temei 
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31
TEMĂ MATERIALĂ LIMITE STAKEHOLDERI

Impact 
direct*

Impact 
indirect**

Guvernanță corporativă și situație economică

1 Anticorupție           
2 Management sustenabil           
3 Dialog cu stakeholderii           
4 Politici publice           
5 Comportament anticoncurențial            
6 Performanță economică           
7 Prezență pe piață           
8 Impactul economic indirect           

Responsabilitate

9 Protecția datelor cu caracter personal           
10 Sănătatea și siguranța consumatorului           
11 Marketing și etichetarea produselor           
12 Practici de achiziții           

13
Evaluarea furnizorilor din perspectiva 
standardelor sociale           

 Angajat al Sistemului 
Coca- Cola România 

 Autorități/Factori de decizie 
din mediul politic 

 Client – Distribuitor 

 Consumator 

 Furnizor 

 Media (jurnalist, blogger, 
social media influencer) 

 Partner de afaceri/Consultant 

 Reprezentant al industriei 

 Reprezentant al societății 
civile/Organizație 
non- guvernamentală

*impact direct rezultat din 
activitățile Sistemului Coca-Cola 
România
**impact indirect ce apare ca 
rezultat al relațiilor contractuale 
cu parteneri, clienți, furnizori

Calitatea de angajator

14 Forța de muncă           
15 Sănătatea și securitatea în muncă           
16 Relația dintre management și angajați            
17 Diversitate și egalitate de șanse           
18 Formare și dezvoltare profesională           

19
Libertatea de asociere și negociere 
colectivă           

20 Combaterea discriminării           
21 Respectarea drepturilor omului           

Societate

22 Conformare socio-economică           
23 Comunități locale           

24 Securitate           

Mediul înconjurător

25 Energie           
26 Apă și efluenți           
27 Emisii           
28 Materiale și deșeuri           

29
Conformarea cu reglementările 
legislative de protecție a mediului           
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O companie 
pentru toți

https://sdgs.un.org/goals/goal3
https://sdgs.un.org/goals/goal6
https://sdgs.un.org/goals/goal8
https://sdgs.un.org/goals/goal9
https://sdgs.un.org/goals/goal12
https://sdgs.un.org/goals/goal13
https://sdgs.un.org/goals/goal16
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33Ne diversificăm portofoliul. 
Reducem conţinutul de zahăr
Avem un portofoliu 24/7 ce include numeroase categorii, 
la care adăugăm mereu produse și arome noi:

Ne dorim să oferim oamenilor 
produsele pe care le iubesc, potrivite 
pentru orice moment al zilei și 
stilului de viață al fiecăruia, printr- un 
portofoliu diversificat, de la băuturile 
carbogazoase și necarbogazoase, 
inclusiv cu conținut redus de zahăr 
sau fără zahăr, până la sucuri și 
nectaruri din fructe, băuturi pe bază 
de plante și ape minerale naturale.

*În 2019, am încheiat parteneriatul 
de distribuție a produselor Lavazza. 

B Ă U T U R I  R Ă C O R I T O A R E
C A R B O N ATAT E

Coca-Cola
Fanta
Sprite
Schweppes
B Ă U T U R I  N E C A R B O N ATAT E

FUZETEA
AdeZ
Cappy Pulpy
Illy gama de cafea premium 

ready-to-drink

B Ă U T U R I  E N E R G I Z A N T E

Coca-Cola Energy
Burn
Monster

A PĂ  M I N E R A L Ă  N AT U R A L Ă

Dorna
Dorna Izvorul Alb
Poiana Negri

C A F E A

din 2020, vom aduce pe piața 
locală brandul

Costa Coffee,
într-o gamă variată de 
sortimente premium care 
completează portofoliul Grupului*

A PĂ  Î M B U T E L I ATĂ

Smartwater

S U C U R I  &  N E C TA R U R I

Cappy

Oferim mai multe opțiuni 
cu conținut redus sau fără 
zahăr, reducem dimensiunile 
ambalajelor pentru un control 
mai ușor al porției și furnizăm 
informații nutriționale clare.

G
R

I 1
0

2
-2

 • 
G

R
I 1

0
3

-2



R
ap

o
rt

 d
e 

Su
st

en
ab

ili
ta

te
 2

0
1

9
  /

/ 
 S

is
te

m
ul

 C
o

ca
-C

o
la

 R
o

m
ân

ia

34

*Valoare energetică scăzută 
un produs care nu conține mai mult de 40 kcal 
(170 kJ)/100 g în cazul solidelor sau mai mult 
de 20 kcal (80 kJ)/100 ml în cazul lichidelor. În 
cazul îndulcitorilor de masă, se aplică limita de 
4 kcal (17 kJ)/porție, cu proprietăți de îndulcire 
echivalente cu 6 g de zaharoză (aproximativ 1 
linguriță de zaharoză). 

**Fără valoare energetică 
un produs care conține maxim 4 kcal (17 kJ)/100 
ml. În cazul îndulcitorilor de masă, se aplică 
limita de 0,4 kcal (1,7 kJ)/porție, cu proprietăți 
de îndulcire echivalente cu 6 g de zaharoză 
(aproximativ 1 linguriță de zaharoză). 

Conform Regulamentului (CE) 
nr. 1924/2006 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 20 
decembrie 2006 privind mențiunile 
nutriționale și de sănătate înscrise 
pe produsele alimentare

Pentru a preveni apariția riscurilor 
în operarea, dezvoltarea și 
introducerea unor produse noi pe 
piață, toate produsele trec printr-
un proces „Cokeworks Innovation”. 
Acesta este un instrument 
de gestionare a portofoliului 
care încurajează transparența, 
colaborarea și capacitatea de 
extindere a producției. În același 
timp, reprezintă o platformă 
pentru gestionarea inițiativelor 
inovatoare, fiind instrumentul care 
ne asistă să urmărim proiectele de 
la stadiul de idee la lansare.

Ne transformăm portofoliul pentru a veni în întâmpinarea 
gusturilor și așteptărilor consumatorilor aflate în continuă 
schimbare, prin: 

  Reducerea conținutului de zahăr din produsele noastre 

  Gamă diversificată de ambalaje 

  Creșterea numărului de produse cu conținut mai ridicat de 
ingrediente nutritive 

  Comunicare transparentă pentru alegeri informate 

Investim constant și căutăm să schimbăm rețetele, astfel încât să 
reducem conținutul de zahăr din produsele noastre. Multe dintre 
brandurile noastre sunt disponibile în opțiuni cu calorii reduse ori 
fără zahăr. Ținem cont astfel de dorințele consumatorilor și de 
recomandările autorităților în ceea ce privește consumul de zahăr.
Totodată, căutăm noi și noi opțiuni de ambalare, astfel încât produsele 
să fie disponibile și în pachete mai mici, pentru a permite consumatorilor 
să controleze mai ușor cantitatea de zahăr din alimentația lor.

Aprilie 2019 a adus o 
nouă lansare pentru 
consumatorii din România:
Coca-Cola Energy.

Produse noi, lansate în 2019
Vara anului 2019 a mai 
adus pentru consumatorii 
noștri o combinație 
aparte de arome de fructe 
și extracte de plante: 
Coca-Cola Specialty.
O serie de băuturi îmbuteliate 
într-un ambalaj de colecție, prin 
readucerea pe piață a sticlei folosite 
la începutul anilor 1990, Coca-Cola 
Specialty a fost lansată în premieră 
globală pe piața din România.

Am lansat în 
vara anului 2019 
Lemonade by Cappy, 
o băutură răcoritoare 
necarbogazoasă, cu suc 
și pulpă de lămâie.
Disponibilă în trei variante: Lămâie, 
Lămâie și Mentă, Lămâie și 
Zmeură, în ambalaje de 400 ml și 
1,25 l, întreaga gamă de arome 
este îmbuteliată local în fabrica 
Coca- Cola HBC România din 
Ploiești.


vânzările de băuturi 
cu conținut redus de 
calorii* sau fără calorii** 
(inclusiv apa), au 
reprezentat 36,4% din 
totalul volumelor


38% din bugetul de 
marketing a fost alocat 
pentru susținerea 
băuturilor cu conținut 
redus de calorii sau fără 
calorii (inclusiv apa)


reducerea de calorii 
la nivelul întregului 
portofoliu a fost de 1,7%

Am continuat și în 2019 să investim în extinderea 
portofoliului, aducând o nouă inovație pe segmentul 
de apă. Inspirată din ciclul apei în natură, Smartwater 
răspunde nevoilor diverse de hidratare.
Apa minerală naturală este transformată în vapori, apoi condensată, iar la 
final se adaugă săruri minerale pentru un gust pur și proaspăt.

Cu gustul special Coca-Cola
pe care oamenii deja îl cunosc și îl apreciază,

Coca-Cola Energy
conține cafeină obținută din surse naturale, 

extracte de guarana, vitamina B,
nu are adaos de taurină și este 

disponibilă în varianta
Coca-Cola Energy Zero Zahăr, 

oferindu-le consumatorilor o 
opțiune fără zahăr și fără calorii.

Transformarea 
portofoliului

Produse din portofoliul nostru 
care au conținut ridicat de 
ingrediente nutritive (fibre, 
vitamine, minerale) sunt AdeZ, 
Cappy+, Coca-Cola Energy.

În 2019:
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R1924&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R1924&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R1924&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R1924&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R1924&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R1924&from=EN


R
ap

o
rt

 d
e 

Su
st

en
ab

ili
ta

te
 2

0
1

9
  /

/ 
 S

is
te

m
ul

 C
o

ca
-C

o
la

 R
o

m
ân

ia

35Marketing 
responsabil 

Etichetare 
transparentă 

Toate produsele noastre sunt promovate conform Politicii de Marketing 
Responsabil, existente la nivelul Coca-Cola România. Astfel, ne-am 
asumat să evităm publicarea materialelor de marketing pe suporturi 
media ale căror audiențe sunt reprezentate de copii sub 12 ani, inclusiv 
emisiuni TV, presa media, site-uri, rețele de socializare, filme și marketing 
prin SMS-uri/mesaje. Media care țintește către copiii sub 12 ani este 
definită ca aceea al cărei public are în componență cel puțin 35% copii cu 
vârsta sub 12 ani.

Toate produsele noastre sunt etichetate în concordanță cu Regulamentul 
EU 1169/2011 cu privire la informarea consumatorilor, transpus la nivel 
local prin HG 106/2002 privind etichetarea alimentelor. 

Conform reglementărilor menționate, elementele obligatorii de pe 
etichetă sunt: 

a  denumirea produsului alimentar
b  lista ingredientelor
c  orice ingredient sau adjuvant 

tehnologic menționat în anexa II 
sau provenit dintr-o substanță 
sau dintr-un produs menționat 
în anexa II care provoacă alergii 
sau intoleranță, utilizat în 
fabricarea sau prepararea unui 
produs alimentar și încă prezent 
în produsul finit, chiar și într-o 
formă modificată

d  cantitatea de anumite 
ingrediente sau categorii de 
ingrediente

e  cantitatea netă de produs 
alimentar

f  data durabilității minimale sau 
data limită de consum

g  condițiile speciale de păstrare 
și/sau condițiile de utilizare

h  numele sau denumirea 
comercială și adresa 
operatorului din sectorul 
alimentar menționat la articolul 
8 alineatul (1)

i  țara de origine sau locul 
de proveniență, în cazurile 
menționate la articolul 26

j  instrucțiuni de utilizare, în cazul 
în care omiterea lor ar îngreuna 
utilizarea corectă a produsului 
alimentar

k  pentru băuturile care conțin 
mai mult de 1,2% de alcool în 
volum, concentrația alcoolică 
dobândită

l  o declarație nutrițională

În 2019, nu au fost înregistrate amenzi, 
avertismente sau sancțiuni pentru neconformarea 
cu reglementările legislative în vigoare sau codurile 
asumate voluntar, în ceea ce privește comunicările 
de marketing și promovare a produselor. 100% din produsele

Coca-Cola HBC 
România au fost 
evaluate cu privire 
la conformarea 
cu aceste 
regulamente.

În 2019, nu au fost înregistrate amenzi, 
avertismente sau sancțiuni pentru 
neconformarea cu reglementările legislative 
în vigoare sau codurile asumate voluntar, în 
ceea ce privește etichetarea produselor.

Suntem conștienți că familiile 
urmăresc programe alături de copii 
și depunem eforturi pentru a ne 
asigura că reclamele sunt potrivite 
unui public general. De asemenea, 
nu proiectăm comunicările de 
marketing într-un mod care 
să atragă direct copiii 
sub 12 ani.

12

În plus față de mențiunile anterioare, anumite produse mai au pe etichete 
mențiuni nutriționale și de sănătate în concordanță cu Regulamentul EU 
1924/2006 privind mențiunile nutriționale și de sanitate.  

De asemenea, toate etichetele sunt conforme cu HG nr. 621 din 23 iunie 
2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje conform 
căreia: Operatorii economici care produc produse ambalate în ambalaje 
reutilizabile sunt obligați să marcheze sau să înscrie pe ambalaj ori pe 
etichetă sintagma „Ambalaj reutilizabil”. Sunt incluse și informațiile 
referitoare la natura ambalajului (ex. PET, ALU) precum și recomandarea 
de a fi colectate selectiv în vederea reciclării prin adăugarea elementelor 
grafice „green dot” și „tidy man”. În plus, pe unele ambalaje (AdeZ) se 
găsesc informații suplimentare prin care se recomandă îndepărtarea 
etichetei înaintea reciclării ambalajului. 

De asemenea,
pe lângă consultarea etichetelor,

consumatorii se pot informa
cu privire la conținutul produselor prin

INFOLINE ,
apelând numărul de telefon

0800.080.800
sau accesând site-ul Coca-Cola România

www.coca-cola.ro
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https://www.coca-colacompany.com/policies-and-practices/responsible-marketing-policy
https://www.coca-colacompany.com/policies-and-practices/responsible-marketing-policy
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R1169&from=ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R1169&from=ro
https://anpc.ro/anpcftp/anpc_junior/hg106_2002_cu_modificari.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32006R1924
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32006R1924
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-18_hg_621_2005.pdf
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-18_hg_621_2005.pdf
http://www.coca-cola.ro
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36Calitatea produselor. 
Sănătatea și siguranța 
consumatorului

Succesul și performanțele Coca-Cola 
nu ar fi fost posibile fără încrederea 
pe care ne-o acordă consumatorii 
de fiecare dată când aleg produsele 
noastre. Pentru a ne menține în topul 
preferințelor acestora, o prioritate 
critică pentru noi o reprezintă calitatea 
produselor pe care le punem pe piață. 
Astfel, la nivelul întregului Sistem, ne desfășurăm activitatea respectând 
cele mai înalte standarde de calitate și siguranță alimentară, cu grijă și 
responsabilitate pentru produsele pe care le fabricăm și le distribuim pe 
piață.  

Cerințele noastre și ale stakeholderilor privind calitatea și siguranța 
alimentelor sunt comunicate atât intern, cât și extern, către partenerii 
și consumatorii noștri. Managementul de la cel mai înalt nivel este 
responsabil de asigurarea eficacității sistemului de management al calității 
și siguranței alimentelor, ceea ce subliniază grija cu care abordăm acest 
subiect. 

La Coca-Cola HBC România ne angajăm să ne desfășurăm activitatea 
căutând să îmbunătățim constant produsele pe care le distribuim, prin 
dezvoltarea, implementarea și menținerea sistemelor de management al 
calității și siguranței alimentelor conform standardelor ISO 90001 și FSSC 
22000. Politica noastră în această direcție se concretizează prin obiective 
stabilite și comunicate la toate nivelurile organizației și pentru toate 
operațiunile incluse în domeniul de aplicare al sistemului de management 
al calității și siguranței alimentelor, pe care le monitorizăm, analizăm și 
revizuim periodic. Pentru a ne asigura că sistemul se află într-un proces de 
îmbunătățire continuă și pentru a atinge obiectivele acestuia, monitorizăm 
și evaluăm constant riscurile.  

În același timp, avem grijă ca angajații noștri să conștientizeze care este 
responsabilitatea lor și le oferim programe de dezvoltare a competențelor, 
astfel încât să menținem o cultură centrată pe calitate. 

Mai multe despre politica Coca-Cola HBC România în domeniul calității și 
siguranței alimentelor puteți citi aici.

C O C A - C O L A  H B C  R O M Â N I A

Totodată, procesul de îmbuteliere al produselor Coca-Cola respectă cu 
strictețe normele și reglementările legislative locale și internaționale 
în domeniul calității și siguranței alimentare, și cerințele de operare 
The Coca-Cola Company (KORE). De asemenea, există în aplicare 
proceduri bazate pe principiile analizei riscurilor și a punctelor de control 
critice (HACCP - Hazard Analysis Critical Control Point), iar conformitatea 
produselor este verificată prin Programul de Control al Calității și Testare, 
prin proceduri care includ teste fizice, chimice și microbiologice, realizate 
pe parcursul ciclurilor de producție.
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Cerințele de operare (KORE) reprezintă cadrul de guvernanță și sisteme de 
management în jurul căruia construim bazele pentru dezvoltarea sustenabilă 
a modelului de business, pentru a satisface cerințele clienților și pentru a 
asigura o bună gestionare a riscurilor. KORE definește politicile și standardele 
pentru managementul calității, siguranței alimentare, protecția mediului și 
sănătate și securitate în muncă.  

Modelul KORE
cerinţele de operare The Coca-Cola Company

Procesul de îmbunătățire continuă este susținut și de auditurile pe care le 
efectuăm în mod regulat atât în cadrul operațiunilor noastre directe, cât 
și la partenerul nostru îmbuteliator. În 2019, la nivelul fabricii din Timișoara 
a Coca-Cola HBC România, a avut loc un audit GAO (Global Audit 
Organization)*. 

În 2019, nu au existat incidente de neconformare cu reglementările 
legislative, standardele sau cerințele The Coca-Cola Company, în 
ceea ce privește calitatea și sănătatea și siguranța consumatorului și 
nu au fost înregistrate amenzi, penalizări sau avertismente din partea 
organismelor de control.

*Organizaţia Globală de Audit (GAO) ne permite să aflăm informaţii valoroase despre performanţa noastră privind 
calitatea, securitatea și mediul, prin audituri concentrate asupra sistemelor implementate, riscurilor la care ne 
supunem și gradul de conformitate cu standardele, politicile și procedurile The Coca-Cola Company. Astfel, ne 
asigurăm că protejăm și îmbunătăţim continuu mărcile, oamenii și reputaţia companiei, oferind în permanenţă 
produse de cea mai bună calitate, dezvoltate într-un mod sigur și sustenabil. 

Auditul GAO vizează fabricile și operaţiunile Coca-Cola HBC noi, care sunt introduse în companie ca rezultat al 
unor procese de fuziune și achiziţii, dar și depozitele și centrele de distribuţie aflate în proximitatea centrelor de 
producţie. Acesta este implementat la nivel global, se concentrează asupra competenţelor și este certificat ISO 
9001.

referințe

cerințe

specificații

standarde

politici N I V E L U L  1

Prevăd așteptările companiei 
și ghidează activitățile și 
procesele de luare a deciziilor

Politica de Calitate
Politica de siguranță alimentară
Politica de mediu
Politica privind sănătatea și 
securitatea în muncă

N I V E L U L  4

Furnizează cerințele minime pe care 
partenerii trebuie să le respecte, ce trebuie 
implementat și care este rezultatul dorit

N I V E L U L  5

Nu sunt obligatorii, ci se referă la 
abordări recomandate, bune practici 
și abordări comune. Includ referințe, 
ghiduri, îndrumări și proceduri

N I V E L U L  3

Furnizează limitele și caracteristicile 
pe care produsele trebuie să le 
respecte și parametrii utilizați pentru 
monitorizare, măsurare și analiză

CE?

CUM?

N I V E L U L  2

Sisteme de Management și 
Standarde în vigoare pentru 
fabricare și distribuție

Reglementări

Prevederi
legislative


Număr de reclamații primite 
în 2019:

Numărul total de reclamații 
primite în 2019 s-a diminuat 
considerabil față de 2018, 
înregistrând o scădere cu 65%.


Număr de reclamații primite 
în 2019, cu privire la calitatea 
produselor:

Numărul reclamațiilor primite 
cu privire la calitatea produselor 
a crescut cu 5% față de 2018, 
reprezentând 25% din totalul 
reclamațiilor înregistrate.
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38Fabricile noastre 

Investiție de

2,6 mil. €
la fabrica din Timișoara
În 2019 depozitul fabricii din Timișoara a fost extins cu 2.800 m2, 
suprafață pe care s-a instalat un sistem drive-in de depozitare 
cu o capacitate de 7.000 de paleți. De asemenea, a fost 
îmbunătățit sistemul existent din depozitul inițial, obținându-se 
o capacitate suplimentară de depozitare a 2.000 de paleți.

Investiția în valoare de 2,6 milioane euro a permis reducerea 
semnificativă a costurilor generate cu transportul și 
depozitarea în spații externe Coca-Cola HBC, optimizând 
astfel exporturile din fabrica Timișoara către țările din regiune.

Respectând cele mai înalte standarde de 
calitate și siguranță alimentară, produsele 
noastre sunt îmbuteliate în cele trei fabrici 
ale Coca-Cola HBC România, situate în 
Timișoara, Ploiești și Poiana Negrii.

Investiție de

11 mil. €
la fabrica din Poiana Negrii
În aprilie 2019, Coca-Cola HBC România a inaugurat o nouă linie de 
îmbuteliere a apei la fabrica din Poiana Negrii, cu o capacitate maximă 
de producție de 1,3 milioane de litri de apă/zi. Valoarea totală a 
investiției s-a ridicat la 11 milioane de euro și a cuprins o nouă linie 
de îmbuteliere, modernizarea unei alte linii de producție și mărirea 
capacității de depozitare, cea din urmă generând o creștere cu 10% a 
numărului de locuri de muncă.

Noua linie de îmbuteliere, inaugurată în 2019, are o capacitate 
de îmbuteliere mai mare cu 44% față de cea anterioară, păstrând 
consumul de energie la același nivel datorită unei eficiențe energetice 
mult îmbunătățite. Totodată, noua investiție va rezulta într-o reducere 
cu până la 6% a consumului de apă folosită în procesul de producție.

PO IANAPOIANA
NEGNEGRR I II I
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nou sistem 
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de depozitare 
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Certificare/Standard Data certificării Pașii următori 

ISO 9001:2015 
Sistem de management al calității

Standard internațional care specifică cerințele pentru un sistem 
de management al calității atunci când o organizație are nevoie 
să demonstreze capabilitatea sa de a furniza consecvent produse 
și servicii care satisfac cerințele clientului și cerințele legale 
și reglementate aplicabile și urmărește să crească satisfacția 
clientului. 

  31 mai 2002  
Fabrica Ploiești 

  27 iulie 2006  
Fabrica Poiana Negrii 

  2 august 2002  
Fabrica Timișoara 

  12 ianuarie 2006
CCHBC România 

Recertificare și 
supraveghere 
anuală. 

ISO 14001:2015 
Sistem de management de mediu

Standardul ISO 14001:2015 oferă organizațiilor un cadru pentru 
a proteja mediul și a răspunde condițiilor de mediu în  echilibru cu 
nevoile socio-economice, specifică cerințele pentru un sistem de 
management de mediu pe care poate să-l utilizeze o organizație 
pentru a-și crește performanța de mediu și ajută o organizație să-și 
atingă rezultatele intenționate ale sistemului său de management 
de mediu, respectiv creșterea performanțelor de mediu, 
îndeplinirea obligațiilor de conformare și îndeplinirea obiectivelor de 
mediu.

  21 ianuarie 2004
Fabrica Ploiești

  27 martie 2007
Fabrica Poiana Negrii 

  11 martie 2004
Fabrica Timișoara 

Supraveghere 
anuală și 
recertificare la 
3 ani. 

FSSC 22000 versiunea 4.1 
Sistem de management al siguranței alimentelor 

Schema de certificare FSSC 22000 prezintă cerințele pentru auditul 
și certificarea sistemului de management al siguranței alimentelor 
(FSMS) al organizațiilor din lanțul alimentar. Certificarea confirmă 
faptul că sistemul de management al siguranței alimentelor 
al organizației (FSSC 22000) este în conformitate cu cerințele 
schemei. 

Schema se bazează pe standardele și specificațiile tehnice 
disponibile publicului: 
• Cerințele ISO 22000 pentru orice organizație din lanțul alimentar 
• Programele preliminare relevante (PRP) bazate pe specificațiile 

tehnice specifice (de exemplu ISO/TS 22002-1, ISO/TS 22002-4)
• Cerințele suplimentare FSSC 22000: Managementul serviciilor, 

Etichetarea produselor, Siguranță alimentară, Prevenirea fraudei 
alimentare, Utilizarea logo-ului, Managementul alergenilor, 
Monitorizarea mediului, Transport și livrare

  25 iulie 2011  
Fabrica Ploiești 

  3 august 2011
Fabrica Poiana Negrii 

  27 septembrie 2011
Fabrica Timișoara 

Supraveghere 
anuală și 
recertificare la 
3 ani. Tranziția 
la FSSC 22000 
versiunea 
5.0 care este 
bazată pe 
standardul ISO 
22000:2018. 

OHSAS 18001:2007 
Sistem de management al sănătății și securității ocupaționale 

Standardul OHSAS stabilește cerințe pentru un sistem de 
management al sănătății și securității ocupaționale (OH&S), cu 
scopul de a permite unei organizații să-și țină sub control propriile 
riscuri OH&S și să-și îmbunătățească performanțele OH&S. 

  9 februarie 2007
Fabrica Ploiești 

  26 ianuarie 2011
Fabrica Poiana Negrii 

  13 mai 2009
Fabrica Timișoara 

Supraveghere 
anuală și 
recertificare 
la 3 ani. 
Tranziția la ISO 
45001:2018 în 
2020 și 2021.

European Water Stewardship Standard (EWS) 

Standardul EWS evidențiază punerea în aplicare a gestionării apei 
la nivel de sit, cu accent pe înțelegerea și implicarea în bazinul 
hidrografic local, deoarece utilizatorii de apă împărtășesc riscuri 
și oportunități legate de gestionarea eficientă a resurselor de 
apă. Este, de asemenea, valoros pentru companiile care doresc 
să promoveze practici responsabile de gestionarea apei în cadrul 
investițiilor lor. 

  9 ianuarie 2014
Fabrica Ploiești 

  26 august 2014
Fabrica Poiana Negrii 

  12 decembrie 2014
Fabrica Timișoara 

Supraveghere 
anuală și 
recertificare la 
3 ani.  
Tranziția la 
Standardul 
AWS - Alliance 
for Water 
Stewardship în 
2020. 

AUDITURI PENTRU RECERTIFICARE
DESFĂȘURATE ÎN 2019

Standard Fabrică Tipul auditului

ISO 14001 Dorna - Poiana Negrii  14001:2018 Recertificare 

FSSC 22000 Dorna - Poiana Negrii  FSSC 22000 Recertificare 

OHSAS 18001 Dorna - Poiana Negrii  OHSAS 18001 Recertificare 

EWS Dorna - Poiana Negrii  EWS Recertificare 

ISO 14001 Ploiești  14001:2018 Recertificare 

FSSC 22000 Ploiești  FSSC 22000 Recertificare 

EWS Ploiești  EWS Recertificare 

ISO 14001 Timișoara 14001:2018 Recertificare 

FSSC 22000 Timișoara FSSC 22000 Recertificare 

Certificările fabricilor
C O C A - C O L A  H B C  R O M Â N I A
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https://www.iso.org/standard/62085.html
https://www.iso.org/standard/60857.html#:~:text=ISO%2014001%3A2015%20specifies%20the,to%20enhance%20its%20environmental%20performance.&text=ISO%2014001%3A2015%20can%20be,to%20systematically%20improve%20environmental%20management.
https://www.fssc22000.com/scheme/scheme-documents/version-4-1/
https://www.bsigroup.com/en-GB/ohsas-18001-occupational-health-and-safety/
https://ews.info/
https://www.iso.org/standard/60857.html#:~:text=ISO%2014001%3A2015%20specifies%20the,to%20enhance%20its%20environmental%20performance.&text=ISO%2014001%3A2015%20can%20be,to%20systematically%20improve%20environmental%20management.
https://www.fssc22000.com/scheme/
https://www.bsigroup.com/en-GB/ohsas-18001-occupational-health-and-safety/
https://ews.info/
https://www.iso.org/standard/60857.html#:~:text=ISO%2014001%3A2015%20specifies%20the,to%20enhance%20its%20environmental%20performance.&text=ISO%2014001%3A2015%20can%20be,to%20systematically%20improve%20environmental%20management.
https://www.fssc22000.com/scheme/
https://ews.info/
https://www.iso.org/standard/60857.html#:~:text=ISO%2014001%3A2015%20specifies%20the,to%20enhance%20its%20environmental%20performance.&text=ISO%2014001%3A2015%20can%20be,to%20systematically%20improve%20environmental%20management.
https://www.fssc22000.com/scheme/


Angajații 
noștri

https://sdgs.un.org/goals/goal1
https://sdgs.un.org/goals/goal3
https://sdgs.un.org/goals/goal4
https://sdgs.un.org/goals/goal5
https://sdgs.un.org/goals/goal8
https://sdgs.un.org/goals/goal10
https://sdgs.un.org/goals/goal16
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41Mediul de lucru

Promovăm o cultură organizațională în care modul de 
lucru și cum interacționăm ca echipă este la fel de 
important ca rezultatele pe care le obținem împreună.

Investițiile constante pe care le facem în dezvoltarea 
angajaților noștri ne-au ajutat să construim de-a lungul 
timpului o echipă motivată, care creează și inovează 
în fiecare activitate pe care o desfășoară,  ajutându-ne 
astfel să rămânem conectați la dorințele și preferințele 
consumatorilor aflate permanent în schimbare.

Valorile pe care a fost clădită reputația 
Sistemului Coca-Cola pleacă de la cea mai de 
preț resursă pe care o avem: capitalul uman.

Diversitatea,
incluziunea și
egalitatea de șanse
sunt principii bine ancorate în cultura noastră 
organizațională, pe care le susținem activ atât 
la nivelul organizațiilor noastre, cât și de-a 
lungul întregului lanț valoric.
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FLUCTUAȚIA DE PERSONAL  //  2019

C O C A - C O L A  H B C  R O M Â N I A C O C A - C O L A  R O M Â N I A

angajați noi angajați care au 
plecat

angajați noi angajați care au 
plecat

nr. rată* nr. rată* nr. rată* nr. rată*

Gen
110 27,1 65 16 Femei 2 9,1 0 0

219 20,1 146 13,4 Bărbați 2 16,7 0 0

329 22 211 14,1 Total 4 13,3 0 0

Grupă de vârstă 
182 55,8 77 23,6 <30 2 50 0 0

144 15,8 118 12,9 30-50 2 7,1 0 0

3 1,2 16 6,3 >50 0 0 0 0

329 22 211 14,1 Total 4 11,8 0 0

Locație
149 26,5 79 14,1 București 4 11,8 0 0

8 15,7 2 3,9 Cluj

15 37,5 10 25 Constanța

18 38,3 11 23,4 Craiova

11 29,7 10 27 Galați

12 23,5 8 15,7 Iași

6 13,6 3 6,8 Oradea

16 9,9 8 4,9 Poiana Negrii

34 12,1 27 9,6 Ploiești

60 27,6 53 24,4 Timișoara

329 22 211 14,1 Total 4 11,8 0 0

Comparativ cu 
2018, numărul 
de angajați 
care au plecat 
din companie 
a scăzut cu 
aproximativ 2,4%.

*Rata noilor angajați și fluctuația de personal pentru fiecare categorie au 
fost calculate luând în considerare numărul de angajați care au venit/plecat 
pentru fiecare categorie, raportat la numărul total de angajați din acea 
categorie (ex. Fluctuația în rândul angajaților de gen feminin a fost

calculată ca fiind:                                                                                                                               ).
numărul femeilor care au plecat din companie x100

numărul total de femei din companie

65%
FemEI

35%
BARBaTi

C O C A - C O L A  R O M Â N I A

27%
FemEI

73%
BARBaTi

C O C A - C O L A  H B C  R O M Â N I A

ANGAJAȚI  //  2019

COCA-COLA HBC ROMÂNIA C O C A - C O L A  R O M Â N I A

F B Total Total F B

406 1.088 1.494 34 22 12

Vârsta medie în companie

37 39

Grupă de vârstă și gen
F B F B

130 196 <30 3 1

221 692 30-50 19 9

55 200 >50 0 2

406 1.088 Total 22 12

Tip de contract / normă de lucru
20 Perioadă determinată 0

1.474 Perioadă nedeterminată 34

1.494 Total 34
1.494 Full time 34

0 Part time 0

1.494 Total 34
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43Drepturile omului
Respectul și încrederea sunt 
elemente esențiale ale modului cum 
interacționăm cu angajații noștri, iar 
aceste aspecte sunt dovedite atât de 
angajamentele pe care ni le-am asumat 
la nivel global, cât și de rezultatele pe 
care le avem local. 
Cadrul care reglementează abordarea noastră privind drepturile omului 
este susținut de politici și proceduri stricte, care înglobează principiile 
internaționale privind drepturile omului descrise în Declarația Universală 
a Drepturilor Omului, în Declarația Organizației Internaționale a Muncii 
privind Principiile Fundamentale și Drepturile la Locul de Muncă, în 
Principiile Directoare ONU privind Afacerile și Drepturile Omului și în 
principiile asumate de participarea noastră în „Global Compact”.

În 2019, la nivelul Sistemului 
Coca-Cola România nu au fost 
înregistrate incidente ce au avut 
ca subiect încălcarea drepturilor 
omului în relația cu angajații sau 
cu alți parteneri. De asemenea, 
nu au fost primite amenzi, 
sancțiuni sau avertismente 
pentru neconformarea cu 
legislația și reglementările din 
domeniul respectării drepturilor 
omului.

În 2019, nu au existat 
incidente de discriminare la 
nivelul Coca- Cola România 
sau sancțiuni aplicate 
angajaților ca urmare a 
încălcării politicilor privind 
incluziunea și egalitatea 
de șanse.

Mai multe despre angajamentele și 
politicile noastre privind drepturile 
omului, puteți citi accesând 
Politica Coca-Cola HBC România 
și Politicile și Regulamentele The 
Coca-Cola Company privind 
drepturile omului (disponibile în 
limba engleză).

Respectăm dreptul angajaților noștri de a se alătura 
unui sindicat, de a forma sau de a nu adera la un 
sindicat, fără teama de represalii, intimidare sau 
hărțuire.
În cazul în care angajații sunt reprezentați de un sindicat recunoscut 
legal, ne angajăm să stabilim un dialog constructiv cu reprezentanții 
lor aleși în mod liber și să participăm cu bună-credință la procesele de 
negociere. Toate schimbările sau deciziile care pot avea un impact major 
asupra angajaților le sunt comunicate acestora după 5 zile calendaristice 
de la data hotărârii acestora, în conformitate cu prevederile contractului 
colectiv de muncă. 

În 2019, contractul colectiv de muncă al Coca-Cola HBC a fost înlocuit de o 
decizie a Directorului General, în care se păstrează aceleași condiții. Astfel, 
toți angajații beneficiază de aceste prevederi.  

Sindicat 2017 2018 2019

Angajații companiei înscriși în sindicate 
(% din total) 

18% 15,3% 13,9% 

Angajați înscriși în Sindicatul Liber 
Coca-Cola HBC România 

2,13% 1,75% 1,6% 

Angajați înscriși în Sindicatul 
Independent Coca-Cola HBC România 

15,18% 13% 11,9% 

Angajați înscriși în Unirea Fraților din 
Coca-Cola HBC 

1,28% 0,5% 0,4%

La nivelul Coca-Cola România există 2 colegi aleși de angajații din România, 
care îi reprezintă în consultările/dialogul cu reprezentanții companiei, în 
conformitate cu prevederile legislative.

Facem eforturi continue și implementăm măsuri 
pentru a ne asigura că oamenii noștri au parte de un 
mediu de lucru incluziv și corect, care le permite să se 
dezvolte și să crească pe baza unor criterii obiective 
ce țin de calificare, abilități și performanță.  
Toți angajații noștri beneficiază de șanse și oportunități egale, așa cum 
este prevăzut în Politica Coca-Cola HBC România privind egalitatea 
de șanse. Nu tolerăm sub nicio formă hărțuirea la locul de muncă și 
interzicem orice formă de discriminare pe bază de gen, vârstă, dizabilitate, 
orientare sexuală, statut civil, rasă, religie, apartenență politică sau orice 
alt aspect reglementat de legislația locală și standardele internaționale. 
Nerespectarea regulilor prevăzute în politică rezultă în sancțiuni severe, 
ce pot sfârși chiar în terminarea contractului.  

Liderii și managerii din cadrul companiei au o responsabilitate în plus 
pentru implementarea și monitorizarea tuturor aspectelor ce țin de 
diversitate, incluziune și combaterea discriminării și, în același timp, în 
adresarea oricărui comportament care încalcă aceste politici. Pe lângă 
așteptările pe care le avem de la echipa noastră, toate aceste prevederi 
se aplică inclusiv contractorilor, subcontractorilor, partenerilor și 
consultanților noștri, pe toată durata perioadei contractuale.

Dreptul la libertate
de asociere și
negociere colectivă

Diversitate 
și egalitate 
de șanse

La nivel local, încă din 2018, 
Coca -Cola HBC România a fost 
unul dintre primii semnatari ai

inițiativă prin care se angajează să 
continue promovarea și implementarea 

principiilor de diversitate, incluziune 
și egalitate de șanse, atât în interiorul 

companiei, cât și în afara ei.

CARTEI 
DIVERSITATII,
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http://www.anr.gov.ro/docs/legislatie/internationala/Declaratia_Universala_a_Drepturilor_Omului.pdf
http://www.anr.gov.ro/docs/legislatie/internationala/Declaratia_Universala_a_Drepturilor_Omului.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/munca/relatii-bilaterale-si-organizatii-internationale/928-declaratia-oim-cu-privire-la-principiile-si-drepturile-fundamentale-ale-salariatilor
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/munca/relatii-bilaterale-si-organizatii-internationale/928-declaratia-oim-cu-privire-la-principiile-si-drepturile-fundamentale-ale-salariatilor
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://ro.coca-colahellenic.com/ro/about-us/policies/politica-privind-drepturile-omului
https://www.coca-colacompany.com/policies-and-practices
https://www.coca-colacompany.com/policies-and-practices
https://www.coca-colacompany.com/policies-and-practices
https://ro.coca-colahellenic.com/ro/about-us/policies/politica-privind-egalitatea-de-sanse
https://ro.coca-colahellenic.com/ro/about-us/policies/politica-privind-egalitatea-de-sanse
https://www.cartadiversitatii.ro/
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BENEFICII ACORDATE ANGAJAȚILOR // 2019

C O C A - C O L A  H B C  R O M Â N I A C O C A - C O L A  R O M Â N I A

tipul de contract
Perioadă 

nedeterminată 
Perioadă 

determinată 
Perioadă 

nedeterminată 

<1 an >1 an <1 an >1 an <1 an >1 an

    Bonuri de masă  

    Tichete de vacanță/Primă de vacanță

    Transport de la/la locul de muncă n/a n/a

   
Sprijin în cazul unor evenimente 
personale (căsătorie, deces etc.)

   
Cadouri și bonusuri pentru
copiii minori ai angajaților

    Primă de Paște și Crăciun  

    Asigurare de viață și accident  

   
Abonament medical (pentru angajați și 

membrii familiei de gradul I)
 

    Cotă de produs (baxuri de suc/apă)  

    Zile de concediu de odihnă adiționale

    Zile libere pentru diverse evenimente

Asigurare privată de sănătate  

16.064.826 lei
valoarea totală a 

beneficiilor
oferite angajaților

1.550.000 lei

Beneficii și
politica de remunerare

La nivelul întregului Sistem, plata și recompensarea angajaților se fac în 
strictă conformitate cu reglementările legislative existente la nivel național.

Procesul de remunerare este unul echitabil și se 
bazează pe performanța individuală a fiecărui angajat, 
indiferent de gen, vârstă, rasă, religie, culoare a pielii, 
orientare sexuală, origine etnică sau națională etc.

CATEGORII ANGAJAȚI  //  2019

C O C A - C O L A  H B C  R O M Â N I A C O C A - C O L A  R O M Â N I A

angajați cu dizabilități
F B F B

0 6 Blue collar 0 0

2 0 Professional/ White collar 1 0

8 Total 1

vârstă, gen & poziție în companie
<30 ani 30-50 ani >50 ani <30 ani 30-50 ani >50 ani

F B F B F B F B F B F B

0 0 3 5 1 0 Senior Management (FH) 

24 24 48 150 10 19
Middle Management Team

(MoO/FLL) 

123 177 123 369 15 59 Professionals 

7 29 37 180 14 77 Blue Collar 

154 230 211 704 40 155 Total 

Senior Management  0 0 3 2 0 1

Middle Management  1 0 13 7 0 1

White collar 2 1 3 0 0 0

Total 3 1 19 9 0 2

Depunem eforturi pentru a ne 
asigura că angajaţii noştri sunt 
fericiţi şi sănătoşi. De aceea, ei 
au acces la diverse servicii, care 
promovează sănătatea fizică 
şi mintală. Toţi angajaţii Coca-
Cola HBC România şi Coca-Cola 
România beneficiază de asigurare 
de viaţă şi sănătate, precum şi de 
abonamente medicale pentru ei şi 
familiile lor. În plus, angajaţii Coca-
Cola România au acces la asigurare 
privată de sănătate, iar cei care 
sunt angajaţi la Coca-Cola HBC 
România de mai mult de un an se 
pot bucura de zile libere adiţionale.  

De asemenea, angajaţii Coca-Cola 
HBC România sunt înregistraţi în 
platforma Benefit Systems, unde 
pot accesa un fond lunar pentru a 
alege acele beneficii pe care şi le 
doresc. Astfel, facilităm accesul 
lucrătorilor la servicii medicale şi 
de sănătate, oferindu-le reduceri 
pentru o varietate de beneficii, 
precum abonamente de fitness, 
medicină sportivă şi kineto-terapie 
şi programe de nutriţie. Prin aceste 
beneficii, ne susţinem angajaţii în 
lupta cu cele mai comune probleme 
de sănătate ale vremurilor noastre 
(obezitate, sănătate mintală, 
activitate fizică, nutriţie etc.).
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La nivelul
Coca-Cola România,

angajații au la dispoziție 
canalul

www.KOethics.com

VALOAREA BONUSURILOR CA PROCENT DIN SALARIU // 2019

C O C A - C O L A  H B C  R O M Â N I A C O C A - C O L A  R O M Â N I A

10-50% Angajați 6-10%

15-30% Management 15-30%

30-45% Top Management >30%

*Rata de revenire la locul de muncă și retenția se calculează ca: 

RATA DE REVENIRE =

nr. angajați care s−au întors la locul de muncă
în 2019 din concediul parental

nr. angajați care ar fi trebuit să se întoarcă
la muncă după concediul parental

x 100

RETENȚIA =

nr. angajați care s−au întors la muncă în 2018
și erau angajați ai companiei după 12 luni

nr. total de angajați care s−au întors la muncă în 2018 
după terminarea concediului parental

x 100

Toți angajații sunt încurajați să semnaleze ori de 
câte ori consideră că apare un conflict între limbajul 
politicilor și legile, obiceiurile și practicile de la locul 
de muncă și să raporteze orice încălcare potențială a 
acestor politici.
Întrebările pot fi adresate Managementului local, Departamentului de 
Resurse Umane, Departamentului juridic sau de Business Resillience. 
Ca alternativă, orice raportare se poate face și prin utilizarea 
liniei de asistență privind Etica și Conformitatea a 
Coca-Cola HBC, Vorbește!/Speak Up!, care permite 
raportarea în mod anonim. Ne luăm angajamentul să 
investigăm și să răspundem tuturor sesizărilor venite și 
să luăm măsuri corective adecvate ca răspuns la orice 
încălcare. 

Raportare și sesizări

S Pe
ak Up!

În 2019, la nivelul Coca-Cola HBC România, 
raportul dintre media salariilor oferite bărbaților 
și media salariilor oferite femeilor a fost de 0,88 
(cu 9.267 lei media salariului pentru femei și 
8.236 lei media salariului pentru bărbați).

CONCEDIU PARENTAL // 2019

C O C A - C O L A  H B C  R O M Â N I A C O C A - C O L A  R O M Â N I A

F B F B

16 54 Nr. de angajați care au avut dreptul la concediu parental 0 0

14 1 Nr. de angajați care și-au luat concediu parental 0 0

16 6
Nr. de angajați care s-au întors la locul de muncă (în 2019)

după terminarea concediului parental 
0 1

10 8
Nr. de angajați care s-au întors la locul de muncă (în 2018)

după terminarea concediului parental și erau încă
angajați după 12 luni (în 2019) 

0 1

86% Rata de revenire la locul de muncă* n/a 100%

80% 91% Retenția n/a 100%
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46Dezvoltare și 
performanță profesională

Monitorizăm cu atenție nevoia 
de formare a angajaților noștri și 
căutăm să aducem mereu programe 
noi care să îi motiveze, să îi inspire 
și să îi sprijine atât în dezvoltarea 
profesională, cât și în cea personală.   

NUMĂRUL MEDIU DE ORE DE 
FORMARE PROFESIONALĂ PE AN, 
ÎN FUNCȚIE DE CATEGORIE // 2019

Numărul mediu de ore de training 
per angajat

36

Numărul mediu de ore de training

femei 29

bărbați 38

Professionals 35

Management 40

Middle management 35

Senior Management 48

PROCENTUL ANGAJAȚILOR CARE AU BENEFICIAT 
DE EVALUAREA PERFORMANȚEI ȘI PLANUL DE 
DEZVOLTARE A CARIEREI, ÎN FUNCȚIE DE NIVELUL 
DE MANAGEMENT  // 2019

Nivel de management %

Senior Management 100

Middle Management 100

Professionals 100

Toți angajații companiei trec prin procesul de evaluare a 
performanței indiferent de poziție, unii formal în sistem, iar 
alții în cadrul unor întâlniri față în față cu managerul direct.

C O C A - C O L A  H B C  R O M Â N I A

2017 2018 2019

Persoane potrivite în roluri 
strategice 

92,68% 97,56% 97,62%

Număr roluri strategice 
deținute de persoane 
potrivite 

38 40 41

Număr roluri strategice* 41 41 42

*Rol strategic (Key position) – Încadrare a unor poziții din 
organizație în funcție de anumite criterii: 
• Impactul în rezultatele companiei, investiții în dezvoltarea 

unei astfel de poziții, cerințe privind competențele, 
cunoștințele și educația pentru ocuparea acestor poziții

• Timpul de recrutare și resursele necesare
• Disponibilitatea pe piață a unei astfel de poziții

Persoane potrivite (Key people) – Sunt considerate 
persoane cheie angajații care îndeplinesc anumite criterii 
de performanță și potențial.
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47PROGRAME PENTRU DEZVOLTAREA ANGA JAȚILOR 

Fast Forward
Programele Fast Forward le oferă angajaților oportunitatea de a-și 
accelera dezvoltarea și evoluția carierei. Aceste programe cheie acoperă 
cele mai comune tranziții către poziții de leadership și sunt concepute în 
jurul următoarelor 5 principii: 

1  Sporirea conștientizării de sine și dezvoltarea 
unui spirit adecvat unui lider senior

2  Îmbunătățirea competențelor de lider 

3  Dobândirea unor experiențe critice pentru 
nivelul superior de lider 

4  Extinderea rețelei de susținere pentru a 
include oameni din poziții superioare 

5  Dezvoltare și căutare de experiențe în afara 
zonei de confort 

În 2018, la aceste programe au participat în total 19 angajați. 
În 2019, programul a înregistrat 35 de participanți. 

Management Trainee
Program inițiat de Coca-Cola HBC România încă din 2012, Management Trainee oferă posibilitatea tinerilor 
absolvenți sau studenți în ultimul an să afle ce înseamnă să lucrezi într-o organizație multinațională, să înțeleagă 
operațiunile din mediul FMCG și să câștige experiență în lucrul în echipă.

În 2019, 8 Management Trainees au fost angajați în echipa Coca-Cola HBC România (3 bărbați și 5 femei), în 
departamentele Producție, Calitate, Financiar, Comercial și Comunicare și Relații Publice. 

Aplicația

This is Me at 
CCHBC
Lansată la nivel de Grup, inclusiv în România, în octombrie 
2019, aplicația mobilă This is Me at CCHBC reprezintă 
platforma noastră 360 de social media, care ne permite să 
ne conectăm cu toți colegii, la nivel de Grup. Prin aplicația 
This is Me at CCHBC putem să împărtășim experiențe 
autentice trăite la nivel de individ sau împreună cu echipa, 
putem vorbi despre ceea ce ne inspiră și despre ceea ce 
ne ajută să devenim mai buni, în fiecare zi. 

Atunci când mai mulți dintre noi vor alege să 
împărtășească experiențele lor prin aplicația This is me 
at CCHBC prin scurte postări, poze sau videouri, aplicația 
ne va oferi, fără îndoială, o imagine a felului în care cu toții 
experimentăm viața la Coca-Cola HBC. 

MyVoicePulse
Desfășurate în mai și octombrie 2019 și administrate de o companie 
independentă (Willis Towers Watson), chestionarele de Angajament și 
Cultură My Voice Pulse sunt instrumente importante pentru noi, care ne 
permit să luăm „pulsul” companiei și să rămânem permanent conectați 
la echipă. Rezultatele acestor sondaje ne ajută să identificăm zonele și 
aspectele unde trebuie să păstrăm rezultatele excelente și ariile care 
necesită îmbunătățiri.

Revista internă

ZOOMZET

Coca-Cola 
University
Coca-Cola University (CCU) este programul de dezvoltare a 
angajaților The Coca-Cola Company, prin care aceștia beneficiază 
de activități cu scopul de a-i educa și de a le dezvolta abilitățile.

În 2019, angajații Coca- Cola România au participat la 60 de ore în 
cadrul Coca-Cola University.

C O C A - C O L A  R O M Â N I A

În 2019 au fost lansate 3 numere ale revistei interne 
ZOOMZET, care conectează angajații companiei la cele 
mai importante noutăți apărute:

 proiecte implementate

 campanii de marketing

 acțiuni de mediu

 premii obținute

 știri din industria de 
băuturi răcoritoare

NUMĂRUL ANGAJAȚILOR CARE AU BENEFICIAT 
DE EVALUAREA PERFORMANȚEI ȘI PLANUL DE 
DEZVOLTARE A CARIEREI, ÎN FUNCȚIE DE NIVELUL 
DE MANAGEMENT ȘI GEN  // 2019

B F

Nivel de management nr. % nr. %

Senior Management 1 33% 1 7%

Middle Management 2 67% 8 57%

White Collar - - 5 36%

Total 3 100% 14 100%
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48Siguranța la locul de muncă

Suntem mândri de întreaga echipă 
a Coca-Cola HBC România, de 
rezultatele și performanța pe care o 
atinge zi de zi. De aceea, ne asumăm 
responsabilitatea de a le asigura 
angajaților un mediu de lucru sigur, în 
care sănătatea și siguranța acestora nu 
sunt puse în pericol.
Pentru a ne asigura că activitatea lor se desfășoară în condiții de 
siguranță, respectăm cu strictețe cerințele legislației în vigoare și cele ale 
standardului SR OHSAS 18001:2008.  

Politica noastră prevede că sănătatea și siguranța la locul de muncă 
sunt valori esențiale ale Companiei. În crearea și menținerea unui mediu 
cât mai sigur în activitatea noastră, promovăm și susținem continuu 
o cultură a siguranței și sănătății la locul de muncă bazată pe norme, 
reguli, proceduri și bune practici care sunt asumate și respectate de toți 
angajații nostri, precum și de contractorii noștri, care trebuie să adopte 
aceleași condiții sigure de muncă. Siguranța este responsabilitatea 
fiecăruia și a tuturor angajaților. Angajații pot împiedica vătămarea lor 
și a colegilor lor prin urmarea întotdeauna a practicilor de lucru sigure, 
precum și prin raportarea condițiilor nesigure atunci când acestea sunt 
observate. Mulți angajați depășesc aceste responsabilități de bază, prin 
participarea la comitete de siguranță, prin participarea în echipe mixte la 
proiecte de îmbunătățire, prin implicarea în programul „Comportament 
bazat pe Siguranță” (Behavior Based Safety) ca observatori, prin informări 
transmise managementului cu privire la politicile și procedurile de siguranță, 
ajutând la realizarea unor inspecții de siguranță la locul de muncă.

Așadar, ca parte integrantă a sistemului nostru de management, 
identificarea pericolelor, evaluarea și controlul riscurilor au loc periodic 
și ori de câte ori au loc schimbări în activitățile și procesele de muncă. 
Metodele noastre au fost dezvoltate intern și sunt aplicate pentru fiecare 
locație, iar în urma aplicării metodologiei de evaluare se stabilesc planuri 
de acțiuni pentru îmbunătățirea nivelului de risc prin adoptarea de măsuri 
necesare la locurile de muncă pentru eliminarea, reducerea și controlul 
riscurilor. Pericolele și riscurile asociate acestora, precum și măsurile 
stabilite pentru ținerea lor sub control sunt incluse în tematicile de 
instruire, și devin date de intrare pentru stabilirea obiectivelor, țintelor și 
programului de management în domeniul SSM (Sănătate și Securitate în 
Muncă).

Atât prin Regulamentul intern al companiei, cât și conform fișei postului, 
tuturor angajaților le revin obligația și răspunderea de a respecta normele 
în domeniul securității și sănătății în muncă și a situațiilor de urgență și de 
a contribui la preîntâmpinarea și înlăturarea oricăror situații care ar putea 
pune în primejdie viața, integritatea corporală sau sănătatea oamenilor ori 
bunurile materiale.

Pentru o monitorizare atentă a respectării regulilor în domeniul 
securității și sănătății în muncă, la nivelul companiei au fost efectuate 
2.599 de controale și inspecții interne în domeniu, în urma cărora au fost 
stabilite măsuri preventive și corective, cu scopul de a evita producerea 
accidentelor de muncă în viitor.

Conform procedurilor noastre, angajații și contractorii pot raporta 
pericolele, situațiile periculoase și incidentele ușoare, atunci când acestea 
sunt observate, conducătorilor locurilor de muncă atât direct, cât și prin 
sistemul de raportare al situațiilor de „Near-miss”. Aceste raportări sunt 
captate direct sau prin intermediul fișelor de raportare completate de către 
orice persoană care identifică astfel de situații ce pot avea efect asupra 
siguranței și sănătății lucrătorilor în timpul muncii. Imediat după raportare, 
aceste situații sunt analizate de către conducătorii locurilor de muncă 
unde au fost semnalate, fiind aplicate măsuri corective corespunzătoare. 
Informația este urmărită lunar prin indicatori de performanță la nivel 
local și raportată la nivel de Grup. Trimestrial, situațiile de „Near-miss” și 
măsurile corective și preventive aplicate sunt discutate în cadrul întrunirii 
Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă (CSSM). 

Accidentele de muncă sunt comunicate conform legislației naționale 
către autoritățile în domeniu, îndată ce acestea au loc. În urma cercetării 
evenimentelor de muncă se reevaluează riscurile și se implementează 
măsurile de control și măsurile de prevenire a reapariției evenimentelor 
de muncă.

În 2019, nu au avut loc accidente de muncă cu vătămări severe. 
Cele două accidente cu incapacitate temporară de muncă au fost 
înregistrate în registrul companiei. În urma identificării cauzelor de 
producere a acestora, s-au luat măsuri tehnice și organizatorice 
de prevenire și reducere a riscurilor. S-au introdus instrumente de 
lucru cu risc mai redus de rănire la manipulare și s-au facut modificări 
la echipamentele utilizate, prin automatizare, eliminând astfel 
potențialele efecte ale erorilor umane. De asemenea, nu au existat 
îmbolnăviri sau decese cauzate de expunerea la pericole existente la 
locul de muncă.

C O C A - C O L A  H B C  R O M Â N I A

Prevenirea accidentelor 
la locul de muncă

F B

Numărul de decese 
cauzate de accidente 
de muncă 

0 0

Numărul de incidente 
cu probabilitate ridicată 
de a cauza răniri grave 
(ex. explozii, accidente 
rutiere etc.)

0 0

Numărul de persoane 
care au fost implicate 
în accidente de muncă 

0 2

Acidentele înregistrate se referă 
la angajații Coca-Cola HBC 
România și nu includ informații 
despre contractori.
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https://www.bsigroup.com/en-GB/ohsas-18001-occupational-health-and-safety/
https://ro.coca-colahellenic.com/media/2846/politica_in_domeniul-mediului_sanatatii_si_securitatii_ocupationale.pdf
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Consultarea și participarea angajaților în probleme ce țin de SSO se realizează prin intermediul Comitetelor de 
Securitate și Sănătate în Muncă înființate la nivelul companiei, prin participarea reprezentanților salariaților la 
elaborarea și aplicarea deciziilor în domeniul SSO în cadrul acestui comitet și prin intermediul programului de 
sugestii bazat pe conceptul de inovație implementat în locații. 

Ședințele CSSM au loc trimestrial, iar raportul în urma ședinței este comunicat intern angajaților și personalului 
din locații și, extern, autorității în domeniul sănătății și securității în muncă.  

Lunar, au loc sesiuni de informări și comunicări bidirecționale între angajați și conducătorii locurilor de muncă 
referitor la diverse aspecte din domeniul SSM, sesiuni organizate în zona de lucru, numite întâlniri „Toolbox Talks”.

Aceste informări fac referire la aspecte legate de procesul de muncă, riscuri evaluate pentru noi activități și 
echipamente, audituri, inspecții interne de SSM, împărtășirea de bune practici de siguranță și învățăminte din alte 
zone similare din țară și din grup, precum și subiecte de interes general pentru siguranța și sănătatea lucrătorilor.

Pentru a asigura dezvoltarea unor politici adecvate și implementarea eficientă a acestora, în cadrul Coca-Cola HBC 
România există Comitetul de Securitate și Sănătate în Muncă, întrunit legal prin prezența a cel puțin jumătate plus 
unul din numărul membrilor săi.  

Atribuțiile Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă sunt următoarele: 

a  analizează și face propuneri privind politica de securitate și sănătate 
în muncă și planul de prevenire și protecție, conform regulamentului 
intern

b  urmărește realizarea planului de prevenire și protecție, inclusiv 
alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui și eficiența 
acestora din punct de vedere al îmbunătățirii condițiilor de muncă 

c  analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, 
luând în considerare consecințele asupra securității și sănătății 
lucrătorilor și face propuneri în situația constatării anumitor deficiențe 

d  analizează alegerea, cumpărarea, întreținerea și utilizarea 
echipamentelor de muncă, a echipamentelor de protecție colectivă și 
individuală 

e  analizează modul de îndeplinire a atribuțiilor ce revin serviciului extern 
de prevenire și protecție, precum și menținerea sau, dacă este cazul, 
înlocuirea acestuia 

f  propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ținând seama de 
prezența grupurilor sensibile la riscuri specifice 

g  analizează propunerile formulate de lucrători privind condițiile de 
muncă și modul în care își îndeplinesc atribuțiile persoanele desemnate 
și/sau serviciul extern  

h  urmărește modul în care se aplică și se respectă reglementările 
legale privind securitatea și sănătatea în muncă, măsurile dispuse de 
inspectorul de muncă și inspectorii sanitari  

i  analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de 
muncă și a îmbolnăvirilor profesionale, precum și pentru îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și propune introducerea acestora în planul de 
prevenire și protecție  

Consultarea și 
formarea angajaților

Comitetul de Securitate și 
Sănătate în Muncă

j  analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor 
profesionale și evenimentelor produse și poate propune măsuri 
tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma cercetării  

k  efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucțiunilor proprii și a 
celor de lucru și face un raport scris privind constatările făcute  

l  dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate și sănătate 
în muncă de către conducătorul unității cel puțin o dată pe an, cu 
privire la situația securității și sănătății în muncă, la acțiunile care au 
fost întreprinse și la eficiența acestora în anul încheiat, precum și 
propunerile pentru planul de prevenire și protecție ce se va realiza în 
anul următor

În luna iunie, s-a desfășurat Campania de conștientizare în domeniul 
Calității, Siguranței Alimentelor, Mediului și Sănătății și Securității în 
Muncă, sub titlul Olimpiada QSE, în care au fost abordate teme de interes 
pentru colegii din toate departamentele din organizație.  

În 2019 au fost susținute 

46.120
ore de training pentru rolurile de manageri și 

97.014
ore pentru pozițiile non- manageriale

La sfârșitul anului, a avut loc Campania de Securitate și Sănătate în Muncă, organizată la nivel de Companie, 
cu titlul Siguranța începe cu mine, în care toți lucrătorii au fost invitați să participe la concursul ce a lansat 
trei provocări pe teme de interes în vederea îmbunătățirii nivelului de siguranță la locul de muncă: ergonomie, 
siguranța utilajelor și traficul în depozit. 

La fiecare loc de muncă au loc training-uri de instruire periodice, pentru lucrătorii din cadrul companiei. 
Necesitățile de training se stabilesc în urma analizei pericolelor și riscurilor specifice activităților și serviciilor 
desfășurate de organizație și a cerințelor legale aplicabile din domeniul SSM, și a cerințelor Sistemului de 
Management al SSO implementat și certificat la nivelul companiei. Ori de câte ori se identifică necesități de instruire 
externă pentru personal specializat, personal care necesită autorizarea pentru exercitatea anumitor meserii, se 
organizează participarea la cursuri de formare și perfecționare. Frecvența și materialele instruite sunt incluse în 
tematici de instruire pentru toate locurile de muncă.

C O C A - C O L A  H B C  R O M Â N I A
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Modul în care operăm este ghidat de 
valorile și politicile The Coca-Cola 
Company, unde succesul pe termen 
lung depinde de siguranța angajaților, a 
celor care ne vizitează și a publicului.

Credem cu tărie că un mediu de lucru 
sigur, care nu pune în pericol sănătatea 
angajaților, este un drept fundamental 
și o condiție necesară în modul în care 
operăm. Menținerea unui loc de muncă 
productiv, în toate ariile companiei, 
prin minimizarea riscului de accidentare, 
rănire sau expunere la pericole pentru 
toți asociații și contractorii, este 
responsabilitatea noastră, definită de 
Politica privind Drepturile la Locul de 
Muncă.
În plus, lucrăm împreună cu partenerii noștri îmbuteliatori pentru 
a ne asigura că riscurile asupra sănătății și securității angajaților și 
contractorilor lor sunt reduse. Puteți găsi mai multe informații despre 
modul în care asigurăm sănătatea și securitatea în muncă aici.

C O C A - C O L A  R O M Â N I A

În 2019, Coca-Cola România nu a înregistrat niciun accident de 
muncă sau incident cu probabilitate ridicată de a cauza răniri grave.
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https://www.coca-colacompany.com/policies-and-practices/safety-and-health


Mediu

https://sdgs.un.org/goals/goal3
https://sdgs.un.org/goals/goal6
https://sdgs.un.org/goals/goal7
https://sdgs.un.org/goals/goal8
https://sdgs.un.org/goals/goal11
https://sdgs.un.org/goals/goal12
https://sdgs.un.org/goals/goal13
https://sdgs.un.org/goals/goal14
https://sdgs.un.org/goals/goal15
https://sdgs.un.org/goals/goal16
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52Strategia noastră

Suntem conștienți de dimensiunea impactului pe care 
activitățile noastre îl au, atât în mod direct, cât și de-a 
lungul întregului ciclu de viață al produselor.

De aceea, investim cu prioritate în cercetare și 
inovare, căutând în permanență noi soluții pentru a ne 
reduce amprenta asupra mediului.
Fie că vorbim despre combaterea schimbărilor climatice, 
conservarea resurselor de apă sau reducerea cantității 
de ambalaje puse pe piață, ne asumăm responsabilitatea 
pentru impactul pe care îl avem și setăm obiective clare, 
care să ne ghideze drumul către un viitor sustenabil.

Obligațiile de conformare, așa cum derivă din mai multe surse, începând 
de la standardele tehnice proprii până la cerințele legale sau sisteme de 
management voluntare, generează un set de obiective și indicatori de 
mediu integrați în activitatea curentă. Obiectivele de mediu se realizează 
prin stabilirea planurilor de acțiuni, în care sunt implicate mai multe 
departamente. Stadiul implementării planurilor de acțiuni se analizează cu 
frecvență săptămânală – în ședințele de fabrică – sau lunară – în ședințele 
manageriale.  

Obiectivele de mediu sunt asumate la nivelul companiei, acestea 
fiind convertite în obiective individuale pentru managerii sau șefii de 
departamente. Aceste obiective rezultă, de cele mai multe ori, din analiza 
contextului legislativ local și european, însă indicatorii specifici (cum ar fi 
indicele de consum de apă) sunt corelabili la nivel de companie, întrucât 
procesele tehnologice în diversele fabrici din Grup sunt similare. Procesul 
de stabilire a indicatorilor de mediu, implementarea lor și monitorizarea 
eficienței reprezintă un proces coordonat și raportat la nivel de 
Grup, în felul acesta menținându-
se un bun control al performanței 
generale a companiei.

Căutăm să ne desfășurăm activitatea într-un mod responsabil și 
monitorizăm permanent valorile indicatorilor de mediu cu ajutorul 
unor sisteme bine puse la punct:

  Procesele tehnologice sunt proiectate astfel încât să asigurăm 
îmbunătățirea continuă a indicatorilor de mediu. 

  Selecția furnizorilor se face printr-o analiză complexă tehnico-
financiară, în care criteriile de sustenabilitate reprezintă element 
eliminatoriu, iar costurile sunt analizate pe durata de viață a 
proiectului/echipamentului, considerându-se consumul de utilități, 
pierderi, necesar de mentenanță etc. 

  Furnizorii de produse, materiale, servicii, echipamente sunt evaluați 
cu mijloace externe (platforma EcoVadis) sau interne (chestionare 
EHS), anterior procesului de contractare. 

  Prin contractele de achiziții, furnizorii își iau angajamentul de a 
respecta standardele de mediu impuse de Coca-Cola HBC. 

  Performanța furnizorilor este evaluată din punctul de vedere al 
mediului. 

  Matricea de mentenanță critică include acțiuni menite să reducă 
impactul asupra resurselor de apă, cum ar fi testarea periodică 
a eficienței forajelor de exploatare sau inspecția sistemelor de 
colectare a apelor uzate. 

  Realizarea de studii complexe ale vulnerabilității resurselor de apă 
(cu o frecvență de maxim 5 ani, sau la fiecare schimbare majoră 
tehnologică/infrastructură/capacitate producție), cu ajutorul 
experților externi, prin care sunt identificate toate riscurile asociate 
resurselor de apă, de la cele de natură strict tehnică, de mediu, 
până la cele legate de furnizori, comunități locale, părți 
interesate sau context legislativ. 
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În 2019, la nivelul Coca-Cola HBC România, nu au 
fost înregistrate amenzi cu privire la nerespectarea 
reglementărilor legislative de protecția mediului.
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53Conservarea 
resurselor de apă

Considerând natura activității Coca-Cola HBC România, 
apa reprezintă o resursă importantă pentru noi, fiind 
esențială în procesul de fabricare a băuturilor.

Pentru fabricile Ploiești și Timișoara, apa reprezintă materia 
primă pentru producerea băuturilor, iar la fabrica Poiana 
Negrii, apa minerală naturală se îmbuteliază ca atare.

Cele trei fabrici în care îmbuteliem produsele Coca-Cola se 
regăsesc în zone care nu sunt considerate având deficit 
hidric, iar activitatea noastră nu aduce un impact local 
semnificativ asupra disponibilității resurselor de apă. 

În plus, apa reprezintă un vector important în multe procese tehnologice esențiale operațiunilor noastre, precum 
igienizarea instalațiilor de îmbuteliere, răcirea echipamentelor tehnologice, încălzirea spațiilor de producție și 
altele. Întregul volum de apă utilizat, indiferent de scop, este contorizat și gestionat într-un mod eficient, 
care să permită identificarea și remedierea pierderilor, asigurarea standardelor de calitate a apei, în funcție 
de utilizare, colectarea eficientă a apelor evacuate și epurarea acestora în vederea deversării în rețeaua 
municipală sau înapoi în mediul înconjurător.  

Întregul volum de apă utilizat în producție provine din surse de apă subterană. 
Fabricile Ploiești și Timișoara exploatează propriile foraje de apă, iar fabrica 
Poiana Negrii utilizează atât foraje, cât și captări de izvoare proprii, precum și apă 
minerală naturală provenită de la Societatea Națională a Apelor Minerale (SNAM). 
Sursele de apă se află situate în incinta fabricilor de producție sau în imediata 
vecinătate a acestora, transportul apei făcându-se prin intermediul conductelor 
de aducțiune, fără a fi stocată sau transportată vrac.  

Fabricile Coca-Cola HBC România se află situate în zone cu resurse importante 
de apă subterană. Așadar, avem grijă ca exploatarea să se desfășoare în condiții 
de echilibru al circuitului apei în natură, fără a denatura rolul ecologic sau social al 
apei. În acest sens, impactul asupra resurselor de apă este analizat pentru fiecare 
activitate de bază în parte, începând de la proiectele interne care se supun analizei 
tehnice și manageriale (unde indicatorii specifici consumului de apă reprezintă 
un factor important în luarea deciziilor), până la proiectele mari de investiții care 
necesită aprobare din partea autorităților (documentațiile de gospodărire a apelor 
prevăd analiza impactului asupra resurselor de apă) sau contextul organizațional 
prin care compania implementează politici, standarde și sisteme de management 
certificate și auditate.  

Consumul de apă

  Standarde tehnice proprii, dezvoltate la nivel de Grup Coca- Cola HBC 
și implementate în fiecare fabrică de îmbuteliere, care descriu 
metode și proceduri tehnice recomandate și verificate intern, adaptate 
specificului activității, în vederea reducerii consumului de apă.

  Manual de calitate, auditat de către The Coca- Cola Company, 
prin care se asigură un nivel calitativ al apei utilizate în procesul de 
fabricație și condiții generale de tratare, monitorizare și epurare a 
apelor.

  Utilizarea materialelor și echipamentelor cu certificare EHEDG 
(European Hygienic Engineering and Design Group), FDA (The Food 
and Drug Administration) sau 3-A, pentru a se asigura eficiența și 
calitatea proceselor de producție, fără a aduce modificări asupra 
calității naturale a apei.

  Sistemul de management al mediului ISO 14001, implementat într- un 
sistem integrat de management, prin care identificăm obligațiile 
de conformare, riscurile asociate fiecărei activități, stabilim un plan 
de acțiuni și măsuri corective, precum și îmbunătățirea continuă a 
performanței activității.

  Standardul European Water Stewardship (EWS), care reprezintă un 
model de abordare holistică a resurselor de apă, de la rolul acestora 
pentru mediul înconjurător și zonele protejate, până la utilizarea lor 
eficientă și sustenabilă, într-un context larg, împreună cu părțile 
interesate precum comunitățile locale, autoritățile, furnizorii, 
organizații profesionale etc. 

Astfel, în vederea reducerii impactului asupra resurselor de apă, 
fabricile noastre utilizează mai multe instrumente: 
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https://www.snam.ro/
https://ehedg.ro/
https://www.fda.gov/home
https://www.fda.gov/home
https://www.3-a.org/
https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html
https://ews.info/
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Interesul nostru ridicat privind utilizarea adecvată 
a apei, eforturile pe care le depunem constant și 
investițiile pe care le facem pentru eficientizarea 
consumului plasează Coca-Cola HBC România pe un 
trend pozitiv, fiind în grafic către atingerea țintei de 
reducere a consumului de apă per litru de băutură 
produs, impus la nivel de Grup. 

Apă recuperată și reciclată
[ ML ]

2017 35,53

2018 40,45

2019 38,08

Evoluția consumului de apă

Consum de apă
[ ML ]

2017 1.745

2018 1.842

2019 1.886

Intensitatea consumului de apă
[ l/lpb ]

2017 1,66

2018 1,60

2019 1,57

Inițiative/investiții pentru 
reducerea și eficientizarea 
consumului de apă

  Linie de îmbuteliere PET, cu eficiență ridicată
5.000 m3 //  11.000.000 €

 Optimizare procese tehnologice utilități
2.000 m3 //  5.000 €

  Implementare sistem de identificare și 
soluționare pierderi accidentale de apă
2.500 m3 //  0 €

Proiect //  Estimare economii anuale //  Cost estimat

CONSUMUL DE APĂ // 2019

Consumul total de apă Total zone 
de operare
[ ML* ]

Zone cu 
stres hidric
[ ML ] 

Apă extrasă în 
funcție de sursă

Apă subterană (total), din care: 1.886 0

Apă dulce
(≤1.000 mg/L TDS**)

1.886 0

Alte tipuri de apă
(>1.000 mg/l TDS)

0 0

Total apă 
extrasă

Apă de suprafață + Apă subterană +
Apă de mare + Apă produs secundar +
Apă provenită de la furnizori***

1.886 0

*1 ML = 1.000.000 l 
**TDS = totalul solidelor dizolvate 
*** furnizori municipali, stații de epurare, furnizori publici sau privați sau alte organizații care au ca obiect de 
activitate furnizarea, transportul, tratamentul sau gestionarea apei și a efluenților 

Cantitatea de apă deversată Total zone 
de operare
[ ML ]

Zone cu 
stres hidric
[ ML ] 

Apă deversată, 
în funcție de 
destinație 

În ape de suprafață 428 0

În ape subterane 0 0

În apă de mare 0 0

Apă evacuată la furnizori sau alte organizații (total) 406 0

Din care apă evacuată și utilizată de alte organizații 0 0

Total apă 
deversată

În ape de suprafață 
+ În ape subterane 
+ În apă de mare 
+ Apă evacuată la furnizori

834 0

Apă deversată în 
funcție de tip

Apă dulce (≤1.000 mg/L TDS) 834 0

Alte tipuri de apă (>1.000 mg/l TDS) 834 0

Apă deversată în 
funcție de tipul 
de tratament

Fără tratament 0 0

Tratament fizico-chimic și biologic 834 0

volum producție = 
1.202.580.606 l 

Intensitatea consumului 
de apă a înregistrat și 
în 2019 o scădere cu 
1,8% față de perioada 
anterioară de raportare. 
Pentru a crește eficiența utilizării, 
facem investiții în tehnologii care 
permit reciclarea și recuperarea 
apei și reintroducerea ei în 
circuitul de producție. Astfel, se 
economisește și se recuperează 
o parte din apele utilizate la 
spălarea diverselor filtre, din 
diverse procese de tratare a apelor. 
De asemenea, se recuperează și 
se economisește o parte din apele 
folosite la procesele de igienizare a 
instalațiilor de producție. 

C O C A - C O L A  H B C  R O M Â N I A
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55Ambalaje și deșeuri

Suntem cel mai mare producător 
de băuturi din România și suntem 
conștienți că atât noi, cât și întreaga 
industrie, avem obligația de a investi 
semnificativ pentru a aborda problema 
cauzată de poluarea cu plastic.

Alături de partenerii noștri ne-am 
propus să regândim fundamental 

modul în care produsele noastre 
ajung la consumatori, inclusiv 
tipurile de ambalaje folosite. 

Prioritățile noastre se concentrează 
pe testarea și dezvoltarea de 

ambalaje cu impact scăzut asupra 
mediului. Lucrăm pentru ca acestea 
să fie reciclabile, să folosească în 
procesul de producție un grad ridicat de 
materiale reciclate, cantitatea totală de 
ambalaje utilizate să fie cât mai scăzută 
și, în același timp, explorăm materiale 
noi, mai prietenoase cu mediul, care pot 
fi utilizate la producerea ambalajelor.

Totodată lucrăm, la nivelul Sistemului Coca-Cola, la dezvoltarea unor 
sisteme care să ne ajute să recuperăm cantități cât mai mari din 
ambalajele puse pe piață și într-un final pentru a închide complet bucla, 
până în 2030, să recuperăm echivalentul a 100% din sticlele sau dozele 
vândute.   

Alături de partenerii noștri non-guvernamentali, susținem programe care 
au ca scop educarea consumatorului și încurajarea eforturilor acestuia de a 
recicla și ne implicăm în inițiative care promovează economia circulară.

cum abordam 

problema 

 plasticului?
În 2019, 100% din ambalajele 

primare puse pe piață de Coca-Cola HBC 
România  au fost reciclabile.

Totodată, am scăzut greutatea 
ambalajelor primare cu

10,9% față de 2010. 

La finalul anului 2019 am introdus
sticlele din

rPET,
iar întregul portofoliu de apă este îmbuteliat 

utilizând ambalaje rPET.   

PET 

reciclat 

100%
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Metoda de eliminare 
a deșeurilor

Deșeuri 
periculoase
[ t ]

Deșeuri 
nepericuloase
[ t ]

Reciclare 0 4.409

Depozitare 0 266,11

Incinerare cu recuperarea 
energiei

3,18 0

Total deșeuri 3,18 4.675

Ambalaje
Materiale folosite în 
operațiuni

2018
[ t ]

2019
[ t ]

Sticlă 10.598,49 12.710,89

PET 26.696,60 25.162,83

Aluminiu 3.220,04 2.913,2

Oțel (capace) 165,14 190,59

Capace din PP sau PE 4.817,48 2.581,61

Etichete de plastic 760,05 25,29

Folie PE 3.585,32 4.213,45

Carton 4.004,87 3.304,41

Materiale reciclate 
utilizate

Total
[ t ]

% din totalul de 
materiale utilizate*

Sticlă 1.857,06 15%

Aluminiu 1.136,15 39%

Oțel 45,95 24%

PET 3.263,62 13%

*procentul de material reciclat din materialele utilizate este preluat din 
datele primite de la  furnizori

Deșeuri reciclate on-site 2018
[ kg ]

2019
[ kg ]

Sticlă 1.135.070 1.258.353

Aluminiu 73.796 77.412

Plastic 1.151.390 1.376.285

Hârtie & Carton 559.455 586.361

Oțel 397.280 357.549

Lemn 841.320 753.040

În plus, am recuperat 17.240 kg de deșeuri 
de echipamente electrice și electronice. 

Deșeuri 
Deșeurile rezultate în fabrici provin în principal din ambalajele materiilor 
prime, pieselor și consumabilelor achiziționate pentru activitatea 
curentă. Se mai adaugă aici ambalaje de la defectele de producție, pierderi 
tehnologice etc., precum și deșeurile menajere sau cele provenite de la 
activitățile de curățenie și întreținere. 

Ambalaje recuperate Cantitatea totală 
de ambalaje puse pe 
piață, recuperată 
prin parteneri

Procent recuperat
din cantitatea
pusă pe piață

Sticlă 7.786.382,63 61%

Aluminiu 606.586,28 21%

Plastic 5.665.377,98 83%

PET 14.144.851,91
 

56%

Hârtie și carton 2.204.209,36 67%

Cantitatea totală de deșeuri generate 
on- site de operațiunile noastre a fost 
de 4.679,88 tone.

Din
cantitatea totală,
4.409 tone

(94%)
au fost reciclate. 

Țintele de recuperare a ambalajelor puse pe piață, stabilite de 
reglementările legislative în vigoare, au fost atinse.
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Energie
Consumul total de combustibil
din surse convenționale

2017
[ GJ ]

2018
[ GJ ]

2019
[ GJ ]

Benzină 68,74 154,03 193,55

Motorină 45.667,84 43.779,18 47.252,58

Gaz natural 63.488,75 78.525,45 79.667,68

GPL 22.141,34 22.783,76 18.200,72

Combustibil lichid ușor
(păcură pentru centrala termică)*

516,75 15,6 198,67

*utilizat doar ca rezervă atunci când nu sunt disponibile gaze naturale/propan. Din acest motiv există variații 
semnificative de la un an la altul

Consumul total de energie electrică 
din surse regenerabile

2017 2018 2019

[ GJ ] %* [ GJ ] %* [ GJ ] %*

Energie electrică din surse regenerabile 63.648,83 92% 67.901,40 93,5% 69.444,21 100% 

*ponderea energiei electrice din surse regenerabile, în totalul energiei 
electrice achiziționate. Cantitatea de energie menționată mai sus este 
preluată de la rețeaua națională și reprezintă 100% energie provenită 
din surse regenerabile. În fabricile din Ploiești și Timișoara, utilizăm 
și energie produsă intern prin centralele CHP (Combined Heat and 
Power – cogenerare), din combustibil convențional (gaz natural).

Energie și emisii

Intensitatea energetică
[ MJ/lpb ]

2017 0,41

2018 0,39

2019 0,38

Intensitatea energetică
a înregistrat în 2019
o scădere cu 2,5%
față de 2018.

Inițiative, proiecte și investiții pentru 
eficiența consumului energetic 

  Sistem nou de igienizare 
a liniilor de producție cu 
tehnologie ECA-Water 
(apă activată electrochimic)
150.000 kWh //  915.000 €

  Sistem de monitorizare 
energetic pentru apă răcită
28.000 kWh //  75.000 €

  Iluminat LED pentru zona 
de producție
50.000 kWh //  25.000 €

Proiect //  Estimare economii anule //  Cost estimat

  Iluminat LED pentru zona de 
parcare
15.000 kWh //  50.000 €

  Modernizare stație de epurare 
ape uzate
12.000 kWh //  100.000 €

  Înlocuire chiller cu un 
echipament mai performant
120.000 kWh //  150.000 €

Consum de energie 2017
[ GJ ]

2018
[ GJ ]

2019
[ GJ ]

Electricitate (total)* 254.994,45 263.533,49 267.716,47

Din care energie electrică de la rețea 63.648,83 67.901,40 69.444,21

Energie din CHP** 191.345,62 195.632,09 293.711,61

Energie termică
(abur, apă caldă)***

89.254,12 88.202,97 98.067,06

*cuprinde energia electrică de la rețea și cea produsă intern prin centrale CHP 
**cuprinde atât energie electrică, cât și termică – apă racită, apă caldă, abur 
***cuprinde producția prin centrale termice proprii, convenționale, de abur și apă caldă 

Consumul total de energie = Consumul de Combustibil + Consumul de Energie Electrică  
Consumul total de energie = 461.222,89 GJ
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58Emisii
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
reprezintă o prioritate în strategia noastră de 
reducere a impactului asupra mediului.
Suntem conștienți de impactul pe care schimbările climatice îl au asupra întregii 
planete, de aceea eforturile noastre sunt susținute de investiții continue, care 
includ, printre altele, proiecte pentru eficiență energetică, achiziția de energie 
verde și tehnologii avansate cu un grad scăzut de emisii.

Metoda de consolidare a emisiilor folosește abordarea privind controlul 
operațional. Metodologia de calcul a emisiilor urmărește Standardul 
Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting.  

Sursa factorilor de emisii:

  IPCC 2006, orientările IPCC 
pentru inventarele naționale 
de gaze cu efect de seră

  GHG Protocol - Global 
Warming Potential (GWP) 
valorile referitoare la CO2

  emisii de CO2 rezultate în urma 
arderii combustibilului IEA

  Studiu LCA al IFEU (Institutul 
de Cercetare pentru Energie 
și Mediu Heidelberg)

  Studiul IFEU realizat pentru 
The Coca-Cola Company 
bazat pe EcoInvent

  Studiul LCA realizat de 
IFEU pentru The Coca-Cola 
Company pentru ambalaje, 
bazat pe ghidul Agenției 
Europene de Mediu (EAA 
2013)

  Worldsteel 2012 +  Elec 2013

  Baza de date EcoInvent

Flota de autovehicule a Coca-Cola HBC România 

Numărul de mașini Distanța parcursă
[ km ]

2017 686 2017 21.353.477

2018 694 2018 21.055.137

2019 751 2019 23.369.338

Intensitatea emisiilor
[ gCO

2
e/litru de produs ]

2017 26,88

2018 22,43

2019 23,23

Emisii în aer
[ kg ]

NO
x

5.535,26

SO
x

50,14

compuși  organici
volatili (VOC)

1.720,41

particule (PM) 58,35

Emisii CO2

2017

2018

2019

scopul 1

12.644

12.731,71

14.260

scopul 2

15.624 

13.122,50 

13.674

scopul 3

233.774

310.648,35

324.403

[ tone ][ tone ][ tone ]

 Arderea combustibililor 
în centrale termice 

 Emisii CO
2
 generate 

de flota proprie de 
autovehicule 

 Emisii asociate 
vitrinelor frigorifice 

 Pierderi de CO
2
 în 

procesul de producție

 Emisii asociate 
flotei de transportatori 
contractanți, ambalajelor 
și CO

2
 stocat în produse

 Emisii asociate furnizării de electricitate, 
abur, apă caldă, apă răcită
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https://ghgprotocol.org/corporate-standard
https://ghgprotocol.org/corporate-standard
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/
https://www.ghgprotocol.org/sites/default/files/ghgp/Global-Warming-Potential-Values%20%28Feb%2016%202016%29_1.pdf
https://www.ghgprotocol.org/sites/default/files/ghgp/Global-Warming-Potential-Values%20%28Feb%2016%202016%29_1.pdf
https://www.ifeu.de/en/methods/life-cycle-assessment-and-material-flow-analyses/
https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2013
https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2013
https://www.ecoinvent.org/
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59Impactul de mediu al 
Coca-Cola România

Pentru a susține eforturile depuse la nivel de The Coca-Cola Company 
privind sustenabilitatea și protecția mediului, autovehiculele achiziționate 
trebuie să respecte simultan următoarele cerințe: 

  consum de combustibil < 6 l/100 km 

  emisii < 160g CO2/km 

De asemenea, achiziția autovehiculelor hibride, 
electrice sau GPL este încurajată. 

Ca parte a angajamentului nostru global, O Lume fără 
Deșeuri, lucrăm pe plan local alături de Coca-Cola HBC 
România pentru gestionarea responsabilă a problemei 
deșeurilor de ambalaje.

Investim în susținerea obiectivului de colectare 100%, 
cu scopul de a-i ajuta pe consumatori să înțeleagă 
ce, cum și unde să recicleze. Susținem colectarea de 
ambalaje în întreaga industrie, inclusiv de sticle și doze 
de la alte companii.

Totodată, pentru ne atinge obiectivul, investim 
constant în îmbunătățirea ambalajelor utilizate, 
cum ar fi inițiativele deja implementate: 
folosirea rășinilor pe bază de plante în 
componența ambalajelor PET, 
folosirea ambalajelor rPET 
sau reducerea cantității 
de plastic utilizate pentru 
fiecare ambalaj. 

Materiale
Materiale folosite în 
operațiuni

2018
[ kg ]

2019
[ kg ]

Hârtie 250 220

Carton 70 70

Metoda de eliminare 
a deșeurilor

Deșeuri nepericuloase
[ kg]

2018 2019

Reutilizare 70
carton

14
carton

Depozitare 50
hârtie – documente 
juridice și financiare

50
hârtie – documente 
juridice și financiare

Total deșeuri 120 64

Consumul total de 
combustibil din surse 
convenționale 

2018
[ GJ ]

2019
[ GJ ]

Benzină 128,03 49,74

Motorină 1.054,93 1.237,84

Flota de autovehicule a 
Coca-Cola România

2018
[ nr. de mașini ]

2019
[ nr. de mașini ]

Diesel 23 25

Benzină 2 2

Total 25 27

Consumul total 
de energie

2018
[ kWh ]

2019
[kWh ]

Electricitate 92.656 87.732

    o lume
    o lumefara deseuri

fara deseuri
colectare colectare 

100%100%
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Partenerii 
noștri

https://sdgs.un.org/goals/goal3
https://sdgs.un.org/goals/goal4
https://sdgs.un.org/goals/goal5
https://sdgs.un.org/goals/goal6
https://sdgs.un.org/goals/goal8
https://sdgs.un.org/goals/goal9
https://sdgs.un.org/goals/goal14
https://sdgs.un.org/goals/goal10
https://sdgs.un.org/goals/goal15
https://sdgs.un.org/goals/goal11
https://sdgs.un.org/goals/goal16
https://sdgs.un.org/goals/goal12
https://sdgs.un.org/goals/goal17
https://sdgs.un.org/goals/goal13
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Calitatea și integritatea produselor noastre depind 
în foarte mare măsură de buna colaborare pe care 
o avem cu furnizorii noștri pe întregul lanț de 
aprovizionare. Lucrăm îndeaproape cu aceștia pentru 
a procura ingrediente de înaltă calitate, cultivate 
sustenabil, materiile prime și echipamentele și serviciile 
de care avem nevoie în procesele de producție.  

Faptul că suntem cel mai mare producător de băuturi 
răcoritoare din România aduce cu sine și o mare 
responsabilitate. Implementăm constant măsuri și 
programe pentru susținerea furnizorilor noștri și în 
același timp încercăm să le transmitem și lor normele, 
principiile, standardele și valorile care ne caracterizează.

Responsabilitate pe întregul 
lanț de aprovizionare

Furnizori

Integritatea se află la baza activităților 
noastre, ghidându-ne în permanență. 
De aceea, procesul de achiziții este 
gândit să asigure conformitatea cu 
politica noastră în acest sens și cu 
așteptările pe care le avem de la toți 
partenerii alături de care lucrăm.
Astfel, procesul de achiziții demarează cu emiterea unei cereri din partea 
departamentului beneficiar, în baza căreia echipa de achiziții derulează o 
licitație. Criteriile, ce includ și unele specifice de mediu, sunt definite în 
funcție de natura achiziției. În conformitate cu CoA (Chart of Authority), 
rezultatul acesteia se supune aprobării de către un forum, compus din: 
responsabil buget, manager achiziții, un reprezentant al departamentului 
juridic și unul al departmentului financiar. Procesul de aprobare are rolul 
de a asigura și includerea principiilor de conduită pentru furnizori în 
contract.

C O C A - C O L A  H B C  R O M Â N I A

G
R

I 1
0

2
-9

 • 
G

R
I 1

0
3

-2



R
ap

o
rt

 d
e 

Su
st

en
ab

ili
ta

te
 2

0
1

9
  /

/ 
 S

is
te

m
ul

 C
o

ca
-C

o
la

 R
o

m
ân

ia

62

Furnizori 2018 2019

Furnizori locali 1.006 1.009

Alți furnizori 154 184

Total 1.160 1.193

Din care furnizori noi 20 186

Cheltuieli furnizori 2018 2019*

Cheltuieli furnizori locali 145.120.547,83 € 100.359.404,71 €
476.054.836,24 lei

Cheltuieli alți furnizori 84.107.171,55 € 136.686.593,90 €
648.372.858,17 lei

Total 229.227.719,38 € 237.045.998,61 €
1.124.427.694,41 lei

*la un curs mediu de 1 Euro = 4,7435 lei

Furnizori 2018 2019

Furnizori locali 103 90

Alți furnizori 21 12

Total 124 102

Din care furnizori noi 5 8

Cheltuieli furnizori 2018 2019*

Cheltuieli furnizori locali 28.086.306 € 30.200.226 €
143.254.772 lei

Cheltuieli alți furnizori 676.074 € 3.538.470 € 
16.784.732,4 lei

Total 28.762.380 € 33.738.696 €
160.039.504 lei

*la un curs mediu de 1 Euro = 4,7435 lei Ne dorim să ajutăm comunitățile în care operăm, iar una din modalitățile 
prin care putem face asta este susținerea economică. De aceea, 
prioritizăm întotdeauna furnizorii locali în parteneriatele noastre. Cu 
toate aceastea, în 2019, furnizorii locali au reprezentat 84,6% din totalul 
furnizorilor Coca-Cola HBC, înregistrând o ușoară scădere față de 2018 
(86,7%). Proporția bugetului îndreptat către furnizorii locali a scăzut de 
asemenea, reprezentând 42% din valoarea totală a bugetului de achiziții 
(față de 67% în 2018).

Toți furnizorii noștri semnează Codul de Conduită și se angajează 
să respecte în totalitate principiile și standardele prevăzute în 
reglementările acestuia, în ceea ce privește siguranța la locul de muncă, 
calitatea produselor, drepturile omului, anticorupția și protecția mediului.  

Totodată, ne-am angajat să colaborăm cu furnizorii noștri pentru a 
implementa practici agricole sustenabile și pentru a îi ghida și ajuta pe 
aceștia să atingă cele mai înalte standarde privind drepturile omului, 
mediul de lucru, protecția mediului, gestionarea responsabilă a culturilor, 
așa cum este stipulat în Ghidul Coca-Cola România privind Principiile 
Agriculturii Sustenabile (Sustainable Agricultural Practices). Monitorizăm 
cu atenție implementarea principiilor la nivelul furnizorilor, prin audituri 
periodice ale furnizorilor și partenerilor îmbuteliatori, realizate de organisme 
independente acreditate. Acolo unde sunt constatate neconformități, 
obiectivul nostru este să lucrăm alături de partener pentru a-i facilita 
acestuia procesul de îmbunătățire a performanței.   

În 2019, prin această auditare 
complexă au trecut 4 furnizori 
din România.

Există numeroase criterii definite la selectarea furnizorilor, în funcție de 
specificul achiziției. Selectarea furnizorilor noștri pentru echipamente și 
linii de îmbuteliere se face pe baza unor criterii complexe, care cuprind, pe 
lângă aspectele comerciale, și consumurile de resurse ce decurg în faza 
operațională: consumul de apă, energie electrică, energie termică, alte 
consumabile, chimicale etc. 

Fiind guvernați de principii etice adânc înrădăcinate, încercăm să legăm 
parteneriate de durată cu furnizori care ne împărtășesc valorile și luăm 
măsuri pentru a ne asigura că partenerii noștri respectă cel puțin cerințele 
legilor în vigoare. Un set de Norme pentru Furnizori este definit la nivelul 
Coca-Cola HBC România, având rolul de a asigura evitarea implicării 
noastre indirecte în abuzuri sociale, precum nerespectarea drepturilor 
omului sau a legislației privind mediul. La începutul oricărui parteneriat, 
furnizorii sunt obligați să accepte și să respecte aceste norme.  

În plus, ne dorim ca furnizorii noștri să opereze luând în considerare 
mediul înconjurător și impactul pe care îl au asupra societății și să 
caute în permanență să se îmbunătățească în acest sens. De aceea, 
furnizorii strategici ai Coca-Cola HBC România sunt invitați să se înscrie 
pe platforma EcoVadis, cu scopul de a-și evalua performanța în patru 
arii: Mediu, Etică, Forța de muncă și drepturile omului și Aprovizionare 
sustenabilă. După completarea formularelor și depunerea documentelor 
suport, precum politici, certificări, rapoarte de sustenabilitate 
etc., compania primește o notă pentru performanța sa privind 
responsabilitatea socială corporativă.  

În 2019, 26 de furnizori au fost verificați prin platforma EcoVadis, iar 5 
au fost evaluați cu un scor mai mic de 40 de puncte, neconformându-se 
cu cerințele noastre. Aceștia au fost informați cu privire la așteptările 
noastre și li s-au comunicat ariile de îmbunătățit. Știm că îmbunătățirea 
indicatorilor este un proces de durată, ce necesită investiții constante, de 
aceea suntem alături de partenerii noștri pe drumul lor către dezvoltare 
sustenabilă și îi susținem în acest demers. Așadar, nu am întrerupt relațiile 
contractuale cu aceștia, însă dupa 12 luni aceștia vor fi reevaluați.  

C O C A - C O L A  R O M Â N I AProcesul de achiziții  

echipa
de achiziții

derulează
o licitație

departamentul 
beneficiar

emite
o cerere

forum

aprobă
rezultatul

PEQ - echipamente de producție
MRO - întreținere, reparații și operațiuni

95%
din furnizorii PEQ și 
MRO au fost selectați 
prin licitații care au 
inclus și criterii de mediu
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https://www.coca-colacompany.com/policies-and-practices/supplier-code-of-business-conduct
https://ro.coca-colahellenic.com/ro/about-us/policies/principiile-de-conduita-pentru-furnizori
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63Investiții în

Ne dorim un viitor mai bun, atât 
pentru noi, cât și pentru comunitățile 
în care ne desfășurăm activitatea. 
Pe lângă contribuția directă pe care 
o avem la susținerea economiei 
locale, investim anual în proiecte 
implementate alături de partenerii 
noștri din societatea civilă.

Susținem inițiative cu impact 
pe termen lung, care să producă 
schimbări semnificative în viața 
beneficiarilor sau la nivelul 
comunităților în care sunt 
implementate.

Strategia noastră de investiții 
comunitare se concentrează 
cu prioritate în jurul a trei direcții 
majore, strâns legate de modelul 
nostru de afaceri și de valorile 
care ne caracterizează: 

 Protecția apei și a 
mediului înconjurător

 Susținerea tinerilor

 Dezvoltarea comunității

Ne susținem și încurajăm angajații să se implice în activități 
de voluntariat și în proiectele pe care le implementăm 
alături de organizațiile non-guvernamentale partenere.

Voluntari din rândul angajaților 2017 2018 2019

Nr. angajați 
(în timpul orelor de lucru) 

90 115 165

Total ore 
(în timpul orelor de lucru)

520 783 592

În 2019, partenerii noștri
comunitari au fost:

 Asociația The 
Social Incubator

 ViitorPlus

 Tășuleasa Social

 Școala de Valori

 Salvați Copiii

comunitatile locale
C O C A - C O L A  H B C  R O M Â N I A

An de an, ne măsurăm impactul pe care proiectele 
implementate de noi îl au la nivelul comunităților și 
beneficiarilor. Astfel, raporăm către Grupul Coca-Cola HBC, 
rezultatele și contribuția noastră, urmărind metodologia 
Cadrului London Benchmarking Group (LBG).
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Campania După Noi, strângem tot noi
este un program educațional de 
conștientizare și încurajare a colectării 
selective și a atitudinii responsabile 
față de mediu și față de ceea ce lăsăm 
în urma noastră. 

OBIEC TIVELE
PROIEC TULUI 


Atragerea și implicarea cât mai multor segmente de public, oferindu- le 
soluții specifice, în funcție de atitudinea pe care o au față de colectarea 
separată. Astfel: 

 Pentru publicul activ: cei bine informați, interesați de subiect, care 
colectează de obicei separat, dar se plâng de lipsa unor soluții și 
infrastructuri, ne propunem să venim cu acțiuni concrete care susțin 
accesul la soluții de colectare.

 Pentru publicul latent: cunoaște elementele de bază despre colectarea 
separată, rareori o practică, de obicei se așteaptă ca alții să o facă, ne 
propunem să îl transformăm în public activ, prin educare/informare și o 
abordare ușor-distractivă.

 Pentru publicul inactiv: cel care pur și simplu nu este interesat, 
subestimând subiectul, deoarece consideră că există altele mai 
apăsătoare, nu colectează separat, deoarece nu vede propriile acțiuni ca 
fiind un catalizator în a face o diferență, ne propunem să îl transformăm 
în public latent printr-o abordare prietenoasă. 


Încurajarea oamenilor să devină 
promotori ai obiceiului de colectare 
separată/sau chiar construirea 
acestui nou obicei în comunitățile 
în care lipsește. 


Educarea asupra importanței de 
a proteja mediul, în general și de a 
colecta separat, în special. 


Sprijinirea creșterii cantității de 
deșeuri de ambalaje colectate. 


Creșterea gradului de 
conștientizare a platformei 
După Noi și a inițiativelor sale de 
colectare a deșeurilor, inclusiv 
creșterea comunității sociale 
După Noi. 


Atragerea ONG-urilor și 
autorităților ca susținători. 

 PROVOC ARE #1:

infrastructura de 
colectare selectivă 
slab dezvoltată  
s o l u ț i e & ac ț i u n i:  a fost încheiat 
un parteneriat strategic între 
Coca-Cola HBC România, Primăria 
Sectorului 3 - prin Direcția de 
Salubritate - și organizația 
GreenPoint Management, prin care 
au fost instalate 30 de containere 
inteligente (15 containere dedicate 
colectării deșeurilor reciclabile 
și 15 containere destinate 
deșeurilor menajere) de tip Big 
Belly în zona centrală a Capitalei 
(Piața Unirii – Piața Universității), 
pentru a încuraja colectarea 
separată. Fiecare container are 
o capacitate de 570 litri, de 5 ori 
mai mare decât coșurile obișnuite, 
datorită sistemului de compactare 
încorporat. 

 PROVOC ARE #2:

lipsa de informare 
și educare 
s o l u ț i e & ac ț i u n i:  lansarea 
platformei Harta Reciclării 
(www. hartareciclarii.ro), 
în parteneriat cu Asociația 
ViitorPlus - prima platformă 
națională, interactivă, care 
permite identificarea și localizarea 
punctelor de colectare selectivă a 
deșeurilor reciclabile din România, 
oferind utilizatorilor și posibilitatea 
de a contribui la baza de date a 
hărții, prin adăugarea de noi puncte 
de colectare selectivă – dacă 
acestea nu există deja, sau prin 
revizuirea celor deja existente, 
dacă descrierea lor nu este 
conformă cu realitatea. 

 PROVOC ARE #3:

interesul scăzut, 
în special în rândul 
tinerilor, pentru 
care colectarea 
separată și recicla-
rea deșeurilor de 
ambalaje sunt 
văzute ca subiecte 
plictisitoare 
s o l u ț i e & ac ț i u n i:  lansarea 
proiectului Aruncă la coș - 
#dunkitlikeaboss - un concurs 
care a provocat comunitatea 
de adolescenți și tineri adulți să 
arunce un deșeu reciclabil (doze, 
PET, pahar din carton etc.) într-un 
coș de gunoi destinat colectării 
separate, „like a boss” – o aruncare 
memorabilă/epică. Proiectul a 
debutat cu lansarea unei provocări 
online atractive pentru tineri, sub 
hashtag-ul #dunkitlikeaboss. 
Provocarea online a fost dusă mai 
departe și corelată cu prezența 
proiectului la cel mai mare festival 
de muzică de pe litoralul Mării 
Negre - Neversea.

AC TIVITĂȚILE
PROIEC TULUI 

Campania După noi, strângem tot noi a venit cu o abordare, respectiv un 
plan de acțiuni, pentru 3 mari provocări:

PROIEC TELE NOASTRE
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http://www.hartareciclarii.ro
https://dupanoi.ro/dupa-noi-strangem-tot-noi/
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65REZULTATE OBȚINUTE PRIN INSTAL AREA

containerelor Big Belly:   


Eficientizarea cu  94% a frecvenței 
cu care deșeurile de ambalaje sunt 
efectiv colectate - în timp ce un 
container clasic are nevoie să fie 
golit, în medie, de până la 5 ori pe zi, 
un container Big Belly are nevoie de 
o singură colectare la 10 zile 


Reducerea emisiilor de CO2 și a 
cantității de combustibil consumată 
în procesul de colectare 


În cele 15 pubele dedicate colectării 
separate au fost colectate 45 tone 
de deșeuri reciclabile, în perioada 
3 februarie - 1 decembrie 2020 


55% din ambalajele colectate în 
coșurile Big Belly au fost conforme 
cu standardele de reciclare 


Reducere cu 90% a pungilor de 
plastic utilizate pentru colectarea 
clasică 

REZULTATE COLEC TARE 
L A FE STIVALURI –

Neversea și 
Untold: 


150 de tone materiale reciclabile

REZULTATE OBȚINUTE 
PRIN PROIEC TUL

Aruncă la coș - 
#dunkitlikeaboss: 


85 de participanți și-au înscris 
propriul video în care susțin 
campania și aruncă deșeuri de 
ambalaje la coș 


15 participanți au câștigat, prin 
tragere la sorți, invitații la festivalul 
Neversea

REZULTATE OBȚINUTE PRIN

Harta Reciclării:   


La doar câteva ore de la lansare - 
aproape 1.500 de utilizatori unici au 
accesat site-ul, cu peste 5.700 de 
vizualizări de pagini și peste 2.500 
de sesiuni separate


Peste 7.800 de puncte de colectare 
marcate pe hartă 


51 de articole educaționale 
publicate pe site 


130.000 de utilizatori au vizitat 
www.hartareciclarii.ro 


298 de useri au adăugat puncte de 
colectare 


4.600 de ore de voluntariat  


Am organizat sesiuni educaționale 
în 37 de școli


Au participat 15.500 de elevi și 550 
de profesori 


Ne-am întâlnit cu peste 27.000 de 
români interesați de reciclare
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PROIEC TELE NOASTRE

OBIEC TIVELE
PROIEC TULUI 


Proiectul își propune să ofere, total 
gratuit, instrumente de dezvoltare 
personală și profesională tinerilor 
români din categoria NEETs, 
interesați de consolidarea 
abilităților necesare pentru a-și 
finaliza studiile sau pentru a-și 
găsi un loc de muncă. Dincolo 
de sesiunile live și online de 
formare personală și profesională, 
programul La TINEri este Puterea 
urmărește să le ofere tinerilor 
posibilitatea de a-și crea relații 
personale și profesionale de durată 
cu alți tineri de vârsta lor, dar și cu 
potențiali angajatori.  

AC TIVITĂȚILE
PROIEC TULUI 


Programul a adus laolaltă o echipă 
de psihologi, profesori, mentori 
și formatori pasionați care au 
colaborat pentru crearea unor 
sesiuni de training menite să 
contribuie la dezvoltarea personală 
și profesională a tinerilor – cei 
din categoria NEETs nu au nevoie 
doar de formare profesională, ci 
și de dobândirea încrederii în sine 
pentru a-și putea conștientiza 
potențialul. Programul s-a 
desfășurat sub forma unor sesiuni 
live de training, oferite gratuit 
tuturor participanților, cu scopul 
de a contribui la îmbunătățirea 
vieților tinerilor, nu doar prin 
creșterea șanselor acestora de a 
se angaja, dar și prin stimularea 
capacității lor de a lua decizii 
care să le influențeze în mod 
pozitiv viitorul. Din acest 
motiv, mentorii și trainerii au 
o importanță crucială pentru 
proiect, în condițiile în care 
programul este centrat în 
jurul expertizei mentorilor și 
trainerilor de a lucra cu tinerii 
și de a se adapta la nevoile 
acestora.  

REZULTATE


Planul nostru a fost să folosim ce 
am învățat în anii anteriori și să 
ajutăm și mai mult în ediția din 
2019. În același timp, am stabilit 
un obiectiv cheie pentru tinerii 
care au luat parte în programul La 
TINEri este Puterea: promovarea 
examenului de bacalaureat 
și posibilitatea de a alege fie 
continuarea studiilor, fie obținerea 
unui loc de muncă. În contextul 
promovabilității scăzute din 
ultimii ani, cu cel puțin o treime 
dintre absolvenții de liceu care 
nu reușesc să ia bacalaureatul, La 
TINEri este Puterea a devenit un 
instrument prin care tinerii nu doar 
că și-au dorit să reușească, dar au 
conștientizat că o pot face.  

Conceput sub forma unui program de sprijin 
adresat cu precădere tinerilor care provin din medii 
dezavantajate, La TINEri este Puterea este un 
program incluziv care urmărește să îi „echipeze” 
pe tineri cu abilitățile necesare pentru a reuși.

Alături de partenerii noștri de la Asociația The Social 
Incubator am reușit să ajungem în mai bine de jumătate 
dintre județele României, la mii de tineri care au luat 
parte la programul La TINEri este Puterea:  
 prezență în 25 de județe: Alba, 

Bacău, Bistrița-Năsăud, Botoșani, 
Brașov, Brăila, București, Călărași, 
Dolj, Galați, Giurgiu, Hunedoara, 
Ialomița, Iași, Ilfov, Neamț, Olt, 
Prahova, Suceava, Teleorman, 
Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, 
Vrancea 

 1.849 de tineri au participat 
la sesiunile live de formare 
personală și profesională 

 213 zile de training – ceea ce 
înseamnă că în aproape 6 zile din 
fiecare 10 zile din 2019 au avut 
loc traininguri 

 3.541 de tineri s-au înscris în 
platforma online, alături de cei 
150 de profesori implicați în cele 
peste 110 sesiuni de orientare 
profesională, și de mai bine de 35 
de parteneri educaționali 

 >20 de noi parteneriate 
cu instituții implicate în 
implementarea programului 

 acord de cooperare cu Ministerul 
Tineretului și Sportului pentru 
organizarea workshop-urilor 
pentru 270 de tineri care provin 
din medii dezavantajate 

Dintre tinerii care au luat parte la program în 2019, două treimi au decis să 
se înscrie la examenul de bacalaureat. Raportat la numărul de participanți 
din 2019, o treime dintre ei au promovat bacalaureatul și fie au ales să își 
continue studiile, fie s-au angajat după absolvirea liceului.  

Pe lângă miile de tineri care au luat parte la program în 2019, inițiativa 
a reușit să ajungă în comunități întregi din România, la alți tineri aflați în 
dificultate care au auzit despre program și s-au hotărât să se înscrie. 
A reușit să ajungă în zone dezavantajate din țară, unde adolescenților li s-a 
spus cât se poate de clar că pot visa și că pot reuși cu puțin efort.  


Un instrument strategic 
suplimentar, pe lângă workshop-
urile live, este reprezentat de 
platforma de e-learning, Digi Hub 
(acum disponibilă și sub forma 
unei aplicații mobile). Digi Hub 
a reprezentat, pe de o parte, un 
instrument de învățare pus la 
dispoziția celor care participă la 
sesiunile live de formare, dar a 
și devenit, pe de altă parte, un 
instrument util pentru un număr și 
mai mare de tineri - cei care nu au 
reușit să se alăture acestor sesiuni. 


Am lucrat alături de 6 „absolvenți” 
ai programului nostru din edițiile 
precedente, pe care i-am 
transformat în ambasadori ai 
inițiativei. Ei ne-au ajutat să ducem 
mesajele noastre la colegii lor, 
tineri ca ei. Au devenit cei care 
i-au motivat pe ceilalți, pentru că 
cei din jur s-au putut raporta la 
ei și la poveștile lor și au început 
să creadă că și ei pot reuși cu 
ajutorul programului. Am urmărit 
să ni se alăture un număr cât mai 
mare de NEETs pentru a le furniza 
instrumentele necesare pentru a 
fi mai bine pregătiți să își continue 
studiile sau să acceadă pe piața 
muncii.Numărul de beneficiari 

(direcți și indirecți):

 5.390
de tineri înscriși 

în proiect în 2019

 8.300
de tineri înscriși 
în proiect de la 

lansarea programului
(2017-2019)

În doar trei ani de la lansare, programul a crescut organic și a ajuns în toate regiunile din 
România – de la doar 3 județe în 2017 la peste jumătate din țară în 2019. Pe parcursul celor 
trei ani, programul a ajuns la peste 8.300 de tineri din categoria NEETs – 3.600 de tineri prin 
sesiunile live de formare și peste 4.700 de tineri prin platforma online. Cursurile oferite în cadrul 
programului au durat, cumulat, mai bine de un an de zile (396 de zile).  

Programul va continua să se desfășoare în următorii ani, unul dintre obiectivele asumate de 
Grupul Coca-Cola HBC pentru anul 2025 fiind sprijinirea a 1 milion de tineri din categoria NEETs 
în toate cele 28 de țări unde este prezentă compania. În România, programul continuă în 2020 
cu workshop-uri live, conținut actualizat pe platforma educațională Digi Hub și o nouă aplicație 
mobilă, disponibilă pe iOS și Android, deschizând astfel un nou canal pentru a se adresa tinerilor. 
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67Școala de Mers pe Munte 

OBIEC TIVELE
PROIEC TULUI 


Principalul obiectiv al programului 
Școala de Mers pe Munte, derulat 
în parteneriat cu Tășuleasa 
Social, este să promoveze un 
stil de viață activ și sănătos în 
rândul persoanelor din România, 
plecând de la o nevoie umană 
simplă: mișcarea este benefică 
pentru organism, iar românii au 
posibilitatea să aleagă să facă 
mișcare într-o multitudine de zone 
naturale.

REZULTATE 


În 2019, Școala de Mers pe Munte 
s-a extins și a atins un public mai 
mare decât în edițiile precedente, 
reușind să promoveze un stil de 
viață activ și sănătos în rândul 
comunităților din România. Peste 
700 de persoane s-au înscris în 
proiect, din 55 de localități din 
România, cu 200 mai multe decât în 
2018, dintre care 150 de persoane 
au fost selectate pentru drumețiile 
în Munții Călimani.

Punctual, rezultatele proiectului au constat în:  

 Desfășurarea a 7 workshop-uri 
(dintre care 5 în orașe diferite 
față de edițiile precedente - 
Suceava, Bacău, Alba-Iulia, 
Mediaș, Reghin, Sighișoara, 
Deva), cu scopul de a învăța 
participanții regulile de bază 
referitoare la drumețiile 
montane. 

 Transmisiunea live a 5 
workshop-uri, pentru a promova 
un comportament responsabil 
și informat referitor la mersul pe 
munte. 

 Selectarea a 150 de persoane 
care să participe în cele 6 grupe 
ale proiectului. 

 Organizarea a 4 zile de 
workshop-uri și de drumeții cu 
instructori experimentați; 2 zile 
în care participanții învață cum 
se merge pe munte (tehnici de 
hiking, montarea taberei, reguli 
etc.) și 2 zile de expediție pe 
munte în care aceștia aplică cele 
învațate. 

 Promovare prin: organizarea 
taberei de bază în Munții 
Călimani, prin drumeții pe 
teritoriul acestuia și prin 
împărțirea de informații și 
materiale despre Parcul Național 
Călimani, resursele lui, cât și a 
zonei Țării Dornelor. 

 Vizitarea Pădurii Pedagogice și 
informarea cu privire la inițiative 
de mediu sau comunitate.  

Dincolo de rezultatele tangibile, Școala de Mers pe Munte a reușit să 
devină o reală sursă de inspirație pentru participanți și pentru cei implicați 
în proiect. Pentru partenerul social al proiectului, Tășuleasa Social, Școala 
de Mers pe Munte a devenit cea mai importantă sursă de voluntari, cei mai 
mulți dintre participanți alegând să revină ca voluntari în edițiile ulterioare 
ale proiectului sau în alte proiecte derulate de organizație.  

La nivelul comunității, Școala de Mers pe Munte a atras sute de 
participanți care au interacționat cu zona Țării Dornelor și a 
Munților Călimani. Cel mai vârstnic participant a avut 55 de 

ani, iar persoana care a călătorit cel mai mult a parcurs 
peste 700 de kilometri pentru a participa la proiect. 

În 2019, Școala de Mers pe Munte a avut primul 
participant nevăzător.  

Cumulat, de-a lungul celor cinci ediții, peste 
1.200 de persoane au participat la program, 
din totalul celor 4.200 de persoane înscrise. 

Cele 96 de drumeții s-au desfășurat cu ajutorul 
a peste 350 de voluntari implicați, în urma a peste 

1.000 de ore de training. 

PROIEC TELE NOASTRE

Școala de Mers pe Munte este un proiect care le oferă 
adulților posibilitatea de a dobândi cunoștințele necesare 
mersului pe munte, promovând totodată turismul local. 

AC TIVITĂȚILE
PROIEC TULUI 


Ajuns la cea de-a cincea ediție 
în 2019, proiectul Școala de 
Mers pe Munte a continuat să se 
adreseze persoanelor interesate 
de mișcare în aer liber, conturând o 
comunitate interesată de drumeții 
pe munte, fără a omite încurajarea 
comportamentului responsabil 
față de mediul înconjurător pentru 
persoanele implicate.  


Activitățile punctuale au presupus 
organizarea de workshop-uri 
live și online pentru a informa 
participanții cu privire la regulile 
de bază referitoare la drumeții, dar 
și organizarea de workshop- uri 
aplicate, cu participanții 
la drumeții, referitoare 
la tehnici de hiking, 
montarea taberei 
etc. și expedițiile 
efective pe 
munte.

Pe lângă cei 10
instructori profesioniști,

Școala de Mers pe Munte a beneficiat
de participarea a

30 de voluntari,
din rândul participanților la edițiile precedente. 

Numărul de beneficiari:

150 de participanți direcți
la drumețiile în Munții Călimani.
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https://www.tasuleasasocial.ro/proiecte/scoala-de-mers-pe-munte/
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Anual, peste 20.000 de copii din 
județele din centrul și nordul României 
(Bistrița-Năsăud, Suceava, Mureș, 
Cluj, Sălaj) primesc cadouri de Crăciun 
de la elevi de vârsta lor din Germania, 
printr- un program derulat de Tășuleasa 
Social și organizația germană Die 
Johanniter.
Coca-Cola HBC România și-a propus, alături de Tășuleasa Social, să îi 
implice pe cei peste 20.000 de copii în programe prin care își oferă 
timpul și entuziasmul pentru a da ceva înapoi comunităților lor locale. 
Anual, Ziua Bună - Ziua Voluntarilor Mici include activități prin care cei 
mici sunt implicați în acțiuni de ecologizare, de reamenajare, de colectare 
a deșeurilor sau de promovare a moștenirii culturale a spațiilor din care 
provin.

OBIEC TIVELE
PROIEC TULUI 


În 2019, ajuns la cea de-a cincea 
ediție, programul Ziua Bună – Ziua 
Voluntarilor Mici i-a implicat pe 
voluntari în proiectul național 
Via Transilvanica (drum de lungă 
distanță pentru călători, bicicliști, 
turiști etc.), cu scopul de a-i face 
responsabili de porțiunea drumului 
care trece prin comunitatea lor. În 
acest sens, fiecare elev își va putea 
pune amprenta în amenajarea și 
păstrarea curată a drumului turistic. 

AC TIVITĂȚILE
PROIEC TULUI 

Ediția din 2019 a proiectului s-a 
desfășurat pe durata a cinci luni 
(februarie-iunie), constând în:  


Organizarea unei caravane de 
informare în peste 50 de școli, cu 
privire la efectele negative ale 
deșeurilor plastice asupra mediului, 
dacă nu sunt colectate separat 
în coșuri dedicate materialelor 
reciclabile. 


Familiarizarea copiilor cu conceptul 
de „turism responsabil˝ în cadrul 
caravanei. 


Fiecare elev implicat a contribuit la 
crearea unei borne personalizate 
pentru fiecare unitate de 
învățământ participantă în proiect.  


Organizarea unei Zile a Porților 
Deschise la Tășuleasa Social în data 
de 25 mai, cu participarea a peste 
650 de profesori și elevi din școlile 
partenere. 


Organizarea unei acțiuni de 
ecologizare, în data de 25 mai, și 
montarea de borne personalizate 
pe Via Transilvanica de către școlile 
care sunt pe raza Via Transilvanica.  


Încheierea de parteneriate cu 
Inspectoratele Școlare Județene 
pentru consolidarea programului și 
atragerea unui număr cât mai mare 
de școli și elevi în proiect.  


Acțiunile din acest an au vizat 
creșterea gradului de conștientizare 
a elevilor, în principal, și a părinților 
și profesorilor, în subsidiar, cu privire 
la turismul responsabil de pe ruta 
Via Transilvanica, un drum care 
urmărește să străbată România 
din Bucovina până în Oltenia, la 
intrarea Dunării în țară. Elevii au 
fost expuși unui proiect unic în 
țara noastră – crearea unei rute 
care vorbește despre identitate și 
despre redescoperirea reperelor 
din comunitate. 

REZULTATE


Proiectul a ajuns la peste 15.000 
de copii, părinți și profesori 
din 117 școli din România. 
Caravana organizată în cadrul 
proiectului a ajuns la 61 de școli 
dintre cele înscrise și i-a informat 
pe participanți cu privire la 
efectele negative ale deșeurilor 
asupra mediului înconjurător, 
încurajând astfel adoptarea unor 
comportamente responsabile de 
la vârste timpurii, dar și conturarea 
unor atitudini responsabile în 
rândul adulților prezenți în vieților 
copiilor – părinți și profesori 
deopotrivă.  


Proiectul s-a derulat în 6 județe din 
România (Bistrița-Năsăud, Cluj, 
Maramureș, Sălaj, Suceava, Sibiu), 
cele mai multe dintre școlile din 
aceste județe participând activ la 
proiect prin acțiuni de ecologizare 
fie în comunitățile lor locale, fie 
de-a lungul Via Transilvanica, 
cu sprijinul celor peste 100 
de voluntari care au facilitat 
participarea elevilor, a părinților și 
a profesorilor. 80% dintre școlile 
participante au organizat, din 
proprie inițiativă, acțiuni de 
ecologizare în comunitățile locale.  


Peste 650 de elevi și profesori 
dintre cei 15.000 implicați în 
proiect au vizitat Tășuleasa Social 
la Ziua Porților Deschise, în data 
de 25 mai, și au montat bornele 
personalizate făcute special pentru 
marcarea traseului de pe Via 
Transilvanica. 

PROIEC TELE NOASTRE
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https://www.tasuleasasocial.ro/proiect/proiectul-ziua-buna-ziua-voluntarilor-mici/
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La construirea și amenajarea locului au contribuit voluntari din Vatra 
Dornei, Bistrița, Dorna Candrenilor, Bacău, Galați, București, Republica 
Moldova și Germania; printre voluntari s-au numărat biologi, rangeri, 
sociologi, silvicultori. În total, la acest proiect au lucrat peste 400 de 
voluntari. Pădurea Pedagogică se întinde pe o suprafață de trei hectare 
și conține 29 de elemente practice care îi ajută pe tineri să înțeleagă rolul 
apei curate în natură, relația apei cu oamenii și pădurea, dar și felul în care 
aceste trei elemente coexistă.

În fiecare an, Coca-Cola HBC susține financiar întreținerea Pădurii 
Pedagogice, astfel încât tinerii vizitatori să aibă parte de o experiență 
inedită în cadrul său.

Pentru că în România nu există circuite turistice care să poată fi parcurse altfel decât cu mașina, Tășuleasa Social 
și-a propus să amenajeze un drum care va porni de la Putna, va străbate Transilvania și toate bogățiile culturale 
ale acesteia și va ajunge până la Drobeta Turnu-Severin. Traseul total ce urmează a fi amenajat numără 1.000 de 
km și se poate parcurge în totalitate în câteva săptămâni sau parțial, în câteva zile. Infrastructura Via Transilvanica 
va furniza date despre posibilități de cazare și masă, dar și informații istorice și culturale ale diferitelor zone 
geografice. 

Drumul urmează să fie marcat cu elemente de identificare specifice, din materiale durabile, care să permită 
buna orientare a călătorului pe parcurs.  

În 2019, Coca-Cola HBC România a contribuit la amenajarea a 50 km.

PROIEC TELE NOASTRE

La Tăşuleasa, 
copacii fac 
oamenii mai buni

Pădurea Pedagogică
Lansat în luna iulie a anului 2011, la sediul asociației Tășuleasa Social din județul Bistrița-Năsăud, în apropiere de 
Pasul Tihuța, proiectul Pădurea Pedagogică și-a propus să creeze un loc în care tinerii și copiii de peste 10 ani să 
poată acumula cunoștințe practice despre mediu, într-un mod jucăuș și prietenos.

Via Transilvanica

Making of 
Via Transilvanica
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https://www.tasuleasasocial.ro/proiect/padurea-pedagogica/
https://www.viatransilvanica.com/concept/
https://www.dor.ro/la-tasuleasa/
https://www.facebook.com/tasuleasasocial/videos/3355122041221275
https://www.facebook.com/tasuleasasocial/videos/3355122041221275
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An de an implementăm proiecte 
la nivel local cu sprijinul și 
contribuția Fundației Coca-Cola.

Cele trei direcții majore pe care se 
concentrează eforturile noastre 
de investiții comunitare sprijină:

În 2019, valoarea investițiilor făcute de
Fundația Coca-Cola la nivel local a fost de

3.643.746,42 lei*

PROIEC TELE NOASTRE

C O C A - C O L A  R O M Â N I A

*Sau 859.800 USD, la un curs valutar mediu de 1 USD = 4,2379 lei. 
Valoarea investițiilor comunitare include și suma de 209.000 USD 
alocată proiectului Azi pentru Mâine în Școală, proiect care se 
desfășoară pe durata anului școlar 2019 – 2020.

Susținerea femeilor
în cariera profesională și 

antreprenoriat

Dezvoltarea comunităților –
educație, dezvoltarea 

tinerilor și alte inițiative civice 
și comunitare

Protecția mediului înconjurător –
acces la apă curată, conservarea 

resurselor de apă, reciclarea deșeurilor 
de ambalaje 

În 2019, partenerii noștri
comunitari au fost:

 CSR Nest

 WWF

 Global Shapers
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OBIEC TIVELE
PROIEC TULUI 

A doua ediție a proiectului, desfășurată în 2019 sub umbrela aceluiași 
parteneriat cu Global Shapers Community Bucharest Hub și Social 
Innovation Solutions, a avut ca obiective: 


Organizarea de ateliere de antreprenoriat cu accent pe:

 înțelegerea antreprenoriatului

 modelarea și planificarea afacerilor

 proiectarea impactului


Actualizarea bibliotecii de resurse 
cu cazuri de studiu, metodologii, 
cercetări actualizate, profiluri 
de antreprenori, oportunități de 
finanțare și învățare gratuite. 


Organizarea competiției de idei 
de afaceri și selectarea celor mai 
bune 150 de idei pentru intrare în 
programul incubatorului (pentru 
dezvoltarea planurilor de afaceri 
cu sprijinul mentorului desemnat și 
în strânsă legătură cu comunitatea 
de afaceri).

PROIEC TELE NOASTRE

Future Makers 
Este un program educațional dedicat tinerilor cu 
vârste cuprinse între 20 și 29 de ani, care vor să obțină 
cunoștințele necesare pentru a pune bazele unei 
afaceri. Scopul proiectului este să inspire tinerii să devină 
antreprenori și profesioniști autonomi prin promovarea 
unor povești similare, de succes. În cadrul proiectului 
aceștia au acces la informații, cunoștințe și o comunitate 
pregătită să îi sprijine.

Future Makers este un program finanțat de Fundația 
Coca-Cola și implementat de Global Shapers Bucharest 
Hub și Social Innovation.

REZULTATE


30 de workshop-uri antreprenoriale 
(cu 2.000 de tineri participanți) în 
23 de orașe 


130 de idei înaintate 


55 de idei finaliste (150 de tineri) 
au avut parte de 4 luni în cadrul 
incubatorului de afaceri 


7 câștigători au primit finanțare
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https://futuremakers.ro/
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72Azi pentru Mâine

| Pe Plajă 
Azi pentru Mâine pe Plajă este un proiect de educație de mediu și 
colectare selectivă a deșeurilor (plastic, PET, aluminiu, hârtie, carton și 
sticlă) pe 4 din cele mai aglomerate plaje de pe litoralul românesc: Mamaia, 
Eforie (Nord și Sud), Venus și Saturn.

Lungimea celor patru plaje este de aproximativ 17 kilometri. 

REZULTATE


~130 de voluntari s-au implicat în 
acțiuni de curățare și de creștere a 
nivelului de conștientizare pe plajă 


49.600 turiști informați 


7 milioane de oameni din publicul 
larg cunosc proiectul 


>50 de membri HoReCa informați, 
din care 32 au încheiat parteneriate 
pentru colectarea separată cu 
Green PC Ambalaje, colector 
autorizat pentru deșeuri reciclabile 


62 de coșuri pentru colectare 
separată furnizate și mai mult 
de 7 tone de deșeuri reciclabile 
recuperate în 2 luni 

| În Școală 
Scopul proiectului Azi pentru Mâine în Școală este de a crește nivelul 
de înțelegere a conceptului de zero waste și de colectare selectivă a 
deșeurilor și reciclare a acestora în România.

Proiectul include două componente:

 una de educație privind un comportament responsabil față de mediul 
înconjurător în rândul copiilor din clasele V-VIII din mediul urban

 una de colectare selectivă a deșeurilor de către aceștia

Toate comunitățile incluse în program au fost introduse în Platforma 
Harta Reciclării, un proiect al Asociației ViitorPlus, dezvoltat în parteneriat 
cu compania Coca-Cola HBC România.  

REZULTATE


19.000 de studenți, părinți și 
profesori au fost informați cu 
privire la importanța colectării 
separate a deșeurilor reciclabile 


33 de coșuri pentru colectare 
separate furnizate școlilor incluse 
în proiect 


33 de școli incluse în proiect 


56 de tone de deșeuri reciclabile 
colectate până la începutul lunii 
martie 2020, când autoritățile 
române au declarat stare de urgență 
din cauza pandemiei de SARS-
CoV2, iar școlile au fost închise 

Azi pentru Mâine este un proiect de informare și implicare 
a publicului în colectarea separată a deșeurilor. Finanțat 
de Fundația Coca-Cola și implementat de CSR Nest, proiectul 
Azi pentru Mâine este catalizatorul parteneriatelor necesare 
pentru a face colectarea separată a deșeurilor o posibilitate 
și un obicei, acționând pe toate cele 3 paliere necesare: 
intervenţie pentru susţinerea infrastructurii, educaţie și 
acţiuni menite să inducă schimbarea de comportament.

PROIEC TELE NOASTRE
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https://azipentrumaine.ro/
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Comuna Mischii are 1.760 de locuitori și este formată din cinci sate: 
Mischii/Mlecănești, Călinești, Gogoșești, Motoci și Urechești. 

Prin acest proiect ne propunem să creștem gradul de acces la apă potabilă 
provenită din surse sigure și la igienă pentru locuitorii comunei, precum 
și să îmbunătățim modul de utilizare a apei, ca resursă naturală limitată. 
Acest obiectiv a fost atins prin săparea a patru fântâni de adâncime în 
comuna Mischii. În plus, proiectul a presupus și activități de educație a 
populației privind utilizarea responsabilă a apei, cu scopul de a contribui la 
prevenirea și diminuarea risipei acesteia. 

Grupul țintă al activităților de educație a fost reprezentat în principal de 
femei și tineri din comuna Mischii.

H2O – Helping 
to Obtain Water

REZULTATE


4 fântâni forate în comuna Mischii 
(1 în Mischii, 2 în Călinești, 1 în 
Gogoșești), datorită cărora 1.800 
de locuitori vor beneficia de apă 
potabilă 


70 de elevi ai școlii locale au fost 
informați cu privire la importanța 
consumului responsabil al apei 


630 de elevi din 2 școli din Craiova 
au fost informați în legătură cu 
același subiect 


900 de femei și 130 de tineri din 
comuna Mischii au fost incluși în 
campania educațională

H2O (water) – Helping to Obtain Water este un proiect 
finanțat de Fundația Coca-Cola, prin The New World 
Program, în parteneriat cu Global Water Challenge (GWC). 
Proiectul este implementat în comuna Mischii, din zona de 
sud-vest a României, regiunea Oltenia, o zonă plană și aridă 
aflată în apropierea Dunării.

PROIEC TELE NOASTRE
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https://www.h-2-o.ro/
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Proiectul Împreună pentru Dunăre are ca obiectiv 
refacerea și conservarea unor zone umede și lunci 
inundabile din lungul Dunării și al afluenților săi.
Programul este susținut de Fundația Coca-Cola printr-o 
investiție de 4,4 milioane de dolari și se desfășoară în 
șase țări din Europa, printre care și în România.

Împreună pentru 
Dunăre
Together for a Living Danube

Implementat în perioada 2014-2020, alături de partenerii de la 
World Wildlife Fund (WWF), în România proiectul presupune lucrări 
de reconstrucție ecologică desfășurate în lungul Dunării, între 
localitățile Gârla Mare și Vrata, din județul Mehedinți.

PROIEC TELE NOASTRE

Împreună pentru Dunăre este 
o inițiativă ce face parte din 
angajamentul Sistemului Coca-
Cola ca până în 2020 să readucă 
în circuit și să redea comunităților 
o cantitate de apă egală cu cea 
folosită în băuturile sale.

G
R

I 1
0

3
-3

 • 
G

R
I 2

0
3

-1
 • 

G
R

I 2
0

3
-2

 • 
G

R
I 4

1
3

-1

https://wwf.ro/ce-facem/ape-dulci/dunarea/impreuna-pentru-dunare/
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Standard GRI Informație Obiectiv de 
Dezvoltare 
Durabilă

Nr. paginii/
paginilor şi/
sau răspuns 
direct 

Omisiune

GRI 101: Baza 2016

Informații generale

GRI 102:
Informații 
generale 2016 

Profilul organizației

102-1 Numele organizației 4

102-2 Activități, branduri, 
produse și servicii 

8, 33

102-3 Localizarea sediilor 
centrale 

4

102-4 Localizarea operațiunilor 4, 7, 39

102-5 Proprietate și formă 
legală 

11

102-6 Piețe deservite 8, 38

102-7 Dimensiunea organizației 10, 11, 38, 42

102-8 Informații cu privire la 
angajați și alți lucrători 

8.5 42

10.3

102-9 Lanț de furnizori 8, 61, 62

102-10 Modificări semnificative 
la nivelul organizației și al 
lanțului său de furnizori 

Nu au existat 
modificări 
semnificative.

102-11 Principiul Precauției sau 
abordarea precaută 

15, 16, 17, 
34, 37, 53

102-12 Inițiative externe 15, 18, 22, 
43, 58

102-13 Afilieri  17.3 18

Strategie 

102-14 Declarația președintelui 3

102-15 Impact, riscuri și 
oportunități cheie 

15, 16, 17, 20, 
22, 23, 28, 29, 
30, 31, 52

Etică și integritate 

102-16 Valori, principii, 
standarde și norme

16.3 12, 13, 14, 
18, 43

102-17 Instrumente prin 
care se pot accesa sfaturi sau 
semnala îngrijorări privind etica 

16.3 13, 45

Guvernanță 

102-18 Structură de 
guvernanță corporativă 

12

102-22 Componența echipei de 
management și comitetele sale 

5.5 12

16.7

Implicarea stakeholderilor 

102-40 Lista categoriilor de 
părți cointeresate 

26, 27, 28, 29

102-41 Contracte colective de 
muncă 

8.8 43

102-42 Identificarea și 
selectarea stakeholderilor 

26, 27, 28, 29

102-43 Abordarea proceselor 
de consultare a stakeholderilor

26, 27, 28, 29

102-44 Subiecte-cheie și 
probleme ridicate 

29, 30, 31

Procesul de raportare 

102-45 Entități incluse în 
situațiile financiare consolidate 

4

102-46 Definirea conținutului 
raportului și a limitelor temelor 

28, 29, 30, 31

102-47 Lista temelor 
semnificative (materiale) 

30, 31

102-48 Informații actualizate Nu există 
actualizări de 
informații.

102-49 Modificări în procesul de 
raportare 

Nu au existat 
modificări în 
procesul de 
raportare.

102-50 Perioada de raportare 12.6 4

102-51 Data celui mai recent 
raport 

12.6 Publicat în 
septembrie 
2019 pentru 
perioada 01 
ianuarie – 31 
decembrie 
2018.

102-52 Ciclu de raportare 12.6 Anual.

102-53 Persoană de contact 
pentru întrebări cu privire la 
raport 

4

102-54 Raportarea în 
conformitate cu standardele 
GRI 

12.6 4

102-55 Indexul de conținut GRI 46-80

102-56 Verificare externă Raportul nu a 
fost verificat 
extern.

Teme semnificative (materiale) 

GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ ȘI 
PERFORMANȚĂ ECONOMICĂ 

Anticorupție

GRI 103: 
Abordarea 
managerială 
2016

103-1 Explicarea temei semnificative 
(materiale) și a limitelor sale 

31

103-2 Abordarea managerială și 
componentele sale 

12, 13, 14, 17

103-3 Evaluarea abordării manageriale 13, 14

GRI 205: 
Anticorupție 
2016

205-1 Operațiuni evaluate 
pentru identificarea riscurilor 
legate de corupție  

16.5 17, 62

205-2 Comunicare și formare 
cu privire la politicile și 
procedurile anticorupție 

16.5 14

205-3 Incidente de corupție 
confirmate și măsuri corective

16.5 14

G
R

I 1
0

2
-5

5

Pentru a furniza Serviciul de Index de Conţinut GRI (GRI Content Index 
Service), departamentul de Servicii al GRI a examinat indexul de conţinut GRI şi 
confirmă că acesta este prezentat într-un mod clar, iar referinţele pentru toate 
dezvăluirile incluse sunt aliniate cu secţiunile corespunzătoare din raport.  

https://sdgs.un.org/goals/goal8
https://sdgs.un.org/goals/goal10
https://sdgs.un.org/goals/goal17
https://sdgs.un.org/goals/goal16
https://sdgs.un.org/goals/goal16
https://sdgs.un.org/goals/goal5
https://sdgs.un.org/goals/goal16
https://sdgs.un.org/goals/goal8
https://sdgs.un.org/goals/goal12
https://sdgs.un.org/goals/goal12
https://sdgs.un.org/goals/goal12
https://sdgs.un.org/goals/goal12
https://sdgs.un.org/goals/goal16
https://sdgs.un.org/goals/goal16
https://sdgs.un.org/goals/goal16
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Management sustenabil

GRI 103: 
Abordarea 
managerială 
2016

103-1 Explicarea temei 
semnificative (materiale) și a 
limitelor sale 

31

103-2 Abordarea managerială și 
componentele sale 

20, 22, 23

103-3 Evaluarea abordării 
manageriale

22, 23, 24, 25

Dialog cu stakeholderii

GRI 103: 
Abordarea 
managerială 
2016

103-1 Explicarea temei semnificative 
(materiale) și a limitelor sale 

31

103-2 Abordarea managerială și 
componentele sale 

26, 27, 28, 29

103-3 Evaluarea abordării manageriale 26, 27

Politici publice

GRI 103: 
Abordarea 
managerială 
2016

103-1 Explicarea temei semnificative 
(materiale) și a limitelor sale 

31

103-2 Abordarea managerială și 
componentele sale 

14

103-3 Evaluarea abordării manageriale 14

GRI 415: Politici 
publice 2016

415-1 Contribuții politice 16.5 14

Comportament anticoncurențial 

GRI 103: 
Abordarea 
managerială 
2016

103-1 Explicarea temei semnificative 
(materiale) și a limitelor sale 

31

103-2 Abordarea managerială și 
componentele sale 

14

103-3 Evaluarea abordării manageriale 14

GRI 206: 
Comporta-
ment 
anticoncu-
rențial 2016

206-1 Măsuri legale cu 
privire la comportamentul 
anticoncurențial, antitrust și de 
monopol

16.3 14

Performanță economică

GRI 103: 
Abordarea 
managerială 
2016

103-1 Explicarea temei semnificative 
(materiale) și a limitelor sale 

31

103-2 Abordarea managerială și 
componentele sale 

11

103-3 Evaluarea abordării manageriale 11

GRI 201: 
Performanță 
economică 
2016

201-1 Valoare economică direct 
generată și valoare economică 
distribuită 

8.1 
8.2

11

9.1 
9.4 
9.5

201-2 Implicații financiare 
și alte riscuri și oportunități 
generate de schimbările 
climatice 

13.1 15, 16, 17

Prezența pe piață

GRI 103: 
Abordarea 
managerială 
2016

103-1 Explicarea temei semnificative 
(materiale) și a limitelor sale 

31

103-2 Abordarea managerială și 
componentele sale 

12

103-3 Evaluarea abordării manageriale 12

GRI 202: 
Prezența pe 
piață 2016

202-2 Proporția membrilor din 
senior management, angajați 
din comunitățile locale

8.5 12

Impact economic indirect 

GRI 103: 
Abordarea 
managerială 
2016

103-1 Explicarea temei semnificative 
(materiale) și a limitelor sale 

31

103-2 Abordarea managerială și 
componentele sale 

22, 23, 63, 70

103-3 Evaluarea abordării manageriale 22, 23, 65, 66, 
67, 68, 69, 71, 
72, 73, 74

GRI 203: Impact 
economic 
indirect 2016

203-1 Investiții în infrastructură 
și servicii  

5.4 63, 64, 65, 
66, 67, 68, 
69, 70, 71, 
72, 73, 74

9.1 
9.4

11.2

203-2 Impact economic indirect 
semnificativ

1.2 
1.4

64, 65, 66, 
71, 74

3.8

8.2 
8.3 
8.5

RESPONSABILITATE

Protecția datelor cu caracter personal 

GRI 103: 
Abordarea 
managerială 
2016

103-1 Explicarea temei semnificative 
(materiale) și a limitelor sale 

31

103-2 Abordarea managerială și 
componentele sale 

14

103-3 Evaluarea abordării manageriale 14

GRI 418: 
Confidenți-
alitatea datelor 
cu caracter 
personal 2016 

418-1 Reclamații fondate, cu 
privire la încălcări ale clauzelor 
privind datelor cu caracter 
personal și la pierderi de date cu 
caracter personal

16.3 
16.10

14

Sănătatea și siguranța consumatorului 

GRI 103: 
Abordarea 
managerială 
2016

103-1 Explicarea temei semnificative 
(materiale) și a limitelor sale 

31

103-2 Abordarea managerială și 
componentele sale 

22, 23, 33, 34, 
35, 36, 37, 39

103-3 Evaluarea abordării manageriale 34, 37

GRI 416: 
Sănătatea 
și siguranța 
consuma-
torului 2016

416-2 Incidente de 
neconformare cu privire 
la impactul produselor și 
serviciilor asupra sănătății și 
siguranței consumatorului

16.3 37

Marketing și etichetarea produselor

GRI 103: 
Abordarea 
managerială 
2016

103-1 Explicarea temei semnificative 
(materiale) și a limitelor sale 

31

103-2 Abordarea managerială și 
componentele sale 

35

103-3 Evaluarea abordării manageriale 35

GRI 417: 
Promovarea 
produselor și 
serviciilor 2016

417-1 Cerințe și informații 
necesare pentru etichetarea 
produselor și serviciilor

12.8 35

417-2 Incidente de 
neconformitate cu privire la 
informațiile și etichetarea 
produselor și serviciilor

16.3 35

417-3 Incidente de 
neconformitate cu privire la 
comunicarea de marketing

16.3 35

Practici de achiziții 

GRI 103: 
Abordarea 
managerială 
2016

103-1 Explicarea temei semnificative 
(materiale) și a limitelor sale 

31

103-2 Abordarea managerială și 
componentele sale 

61, 62

103-3 Evaluarea abordării manageriale 62

GRI 204: Practici 
de achiziții de 
bunuri și servicii 
2016

204-1 Proporția cheltuielilor cu 
furnizorii locali

8.3 62

Evaluarea furnizorilor din perspectiva standardelor sociale 

GRI 103: 
Abordarea 
managerială 
2016

103-1 Explicarea temei semnificative 
(materiale) și a limitelor sale 

31

103-2 Abordarea managerială și 
componentele sale 

61, 62

103-3 Evaluarea abordării manageriale 62

GRI 414: 
Evaluarea 
furnizorilor din 
perspectiva 
standardelor 
sociale 2016

414-1 Furnizori noi evaluați pe 
baza criteriilor sociale

5.2 62

8.8

16.1
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https://sdgs.un.org/goals/goal16
https://sdgs.un.org/goals/goal16
https://sdgs.un.org/goals/goal8
https://sdgs.un.org/goals/goal9
https://sdgs.un.org/goals/goal13
https://sdgs.un.org/goals/goal8
https://sdgs.un.org/goals/goal5
https://sdgs.un.org/goals/goal9
https://sdgs.un.org/goals/goal11
https://sdgs.un.org/goals/goal1
https://sdgs.un.org/goals/goal3
https://sdgs.un.org/goals/goal8
https://sdgs.un.org/goals/goal16
https://sdgs.un.org/goals/goal16
https://sdgs.un.org/goals/goal12
https://sdgs.un.org/goals/goal16
https://sdgs.un.org/goals/goal16
https://sdgs.un.org/goals/goal8
https://sdgs.un.org/goals/goal5
https://sdgs.un.org/goals/goal8
https://sdgs.un.org/goals/goal16
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414-2 Impact social negativ în 
lanțul de aprovizionare și măsuri 
implementate

5.2 62

8.8

16.1

CALITATEA DE ANGAJATOR

Forța de muncă 

GRI 103: 
Abordarea 
managerială 
2016

103-1 Explicarea temei semnificative 
(materiale) și a limitelor sale 

31

103-2 Abordarea managerială și 
componentele sale 

41, 42, 43, 
44, 45

103-3 Evaluarea abordării manageriale 45

GRI 401: 
Ocuparea forței 
de muncă 2016

401-1 Angajați noi și fluctuația 
de personal

5.1 42

8.5
8.6

10.3

401-2 Beneficii acordate 
angajaților cu normă întreagă, 
care nu sunt acordate 
angajaților pe perioadă 
determinată sau celor cu 
jumătate de normă

3.2 44

5.4

8.5

401-3 Concediu de creștere a 
copilului

5.1 45

8.5

Sănătatea și securitatea în muncă 

GRI 103: 
Abordarea 
managerială 
2016

103-1 Explicarea temei semnificative 
(materiale) și a limitelor sale 

31

103-2 Abordarea managerială și 
componentele sale 

48, 49, 50

103-3 Evaluarea abordării manageriale 48, 49, 50

GRI 403: 
Sănătatea și 
securitatea în 
muncă 2018

403-1 Sistemul de 
management al sănătății și 
securității în muncă

8.8 48, 49

403-2 Identificarea pericolelor, 
evaluarea riscurilor și 
investigarea incidentelor

8.8 48, 49, 50

3.6

403-3 Servicii privind sănătatea 
în muncă

8.8 48, 49

403-4 Subiecte legate de 
sănătatea și siguranța în muncă, 
reglementate prin acorduri 
oficiale, încheiate cu sindicatele

8.8 49

16.7

403-5 Instruirea forței de 
muncă privind sănătatea și 
securitatea în muncă

8.8 49

403-6 Promovarea sănătăţii în 
rândul lucrătorilor

3.3
3.5
3.7
3.8

44

403-7 Prevenţia şi reducerea 
impactului sănătăţii şi 
securităţii în muncă direct legat 
de relaţiile de afaceri

8.8 17, 37

403-9 Accidente de muncă 3.6
3.9

48, 50

8.8

16.1

Relația dintre management și angajați 

GRI 103: 
Abordarea 
managerială 
2016

103-1 Explicarea temei semnificative 
(materiale) și a limitelor sale 

31

103-2 Abordarea managerială și 
componentele sale 

41, 43

103-3 Evaluarea abordării manageriale 43, 45

GRI 402: Relații 
de muncă/
management 
2016

402-1 Perioada minimă de 
înștiințare referitoare la 
modificările operaționale

8.8 43

Diversitate și egalitate de șanse 

GRI 103: 
Abordarea 
managerială 
2016

103-1 Explicarea temei semnificative 
(materiale) și a limitelor sale 

31

103-2 Abordarea managerială și 
componentele sale 

41, 43

103-3 Evaluarea abordării manageriale 12, 43, 45

GRI 405: 
Diversitate și 
egalitate de 
șanse 2016

405-1 Diversitatea echipelor de 
conducere și a angajaților

5.1
5.5

12, 42

8.5

405-2 Raportul salariului de 
bază și al remunerației dintre 
bărbați și femei

5.1 45

8.5

10.3

Formare și dezvoltare profesională

GRI 103: 
Abordarea 
managerială 
2016

103-1 Explicarea temei semnificative 
(materiale) și a limitelor sale

31

103-2 Abordarea managerială și 
componentele sale 

41, 46

103-3 Evaluarea abordării manageriale 46, 47

GRI 404: 
Formare și 
dezvoltare 
profesională 
2016

404-1 Număr mediu de ore de 
formare pe an, per angajat

4.3 
4.4 
4.5

46

5.1

8.2 
8.5

10.3

404-2 Programe pentru 
îmbunătățirea competențelor 
profesionale în rândul 
angajaților și programe de 
asistență în cazul schimbării 
poziției în companie

8.2 47

404-3 Procentajul angajaților 
care sunt evaluați regulat și 
care primesc consiliere de 
dezvoltare profesională

5.1 47

8.5

10.3

Libertatea de asociere și negociere colectivă

GRI 103: 
Abordarea 
managerială 
2016

103-1 Explicarea temei semnificative 
(materiale) și a limitelor sale 

31

103-2 Abordarea managerială și 
componentele sale 

43, 61, 62

103-3 Evaluarea abordării manageriale 62
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https://sdgs.un.org/goals/goal5
https://sdgs.un.org/goals/goal8
https://sdgs.un.org/goals/goal16
https://sdgs.un.org/goals/goal5
https://sdgs.un.org/goals/goal8
https://sdgs.un.org/goals/goal10
https://sdgs.un.org/goals/goal3
https://sdgs.un.org/goals/goal5
https://sdgs.un.org/goals/goal8
https://sdgs.un.org/goals/goal5
https://sdgs.un.org/goals/goal8
https://sdgs.un.org/goals/goal8
https://sdgs.un.org/goals/goal8
https://sdgs.un.org/goals/goal3
https://sdgs.un.org/goals/goal8
https://sdgs.un.org/goals/goal8
https://sdgs.un.org/goals/goal16
https://sdgs.un.org/goals/goal8
https://sdgs.un.org/goals/goal3
https://sdgs.un.org/goals/goal8
https://sdgs.un.org/goals/goal3
https://sdgs.un.org/goals/goal8
https://sdgs.un.org/goals/goal16
https://sdgs.un.org/goals/goal8
https://sdgs.un.org/goals/goal5
https://sdgs.un.org/goals/goal8
https://sdgs.un.org/goals/goal5
https://sdgs.un.org/goals/goal8
https://sdgs.un.org/goals/goal10
https://sdgs.un.org/goals/goal4
https://sdgs.un.org/goals/goal5
https://sdgs.un.org/goals/goal8
https://sdgs.un.org/goals/goal10
https://sdgs.un.org/goals/goal8
https://sdgs.un.org/goals/goal5
https://sdgs.un.org/goals/goal8
https://sdgs.un.org/goals/goal10
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GRI 407: 
Libertatea 
de asociere 
și negociere 
colectivă 2016

407-1 Operațiuni și furnizori 
unde dreptul la asociere și 
negociere colectivă este supus 
unor riscuri

8.8 62

Combaterea discriminării

GRI 103: 
Abordarea 
managerială 
2016

103-1 Explicarea temei semnificative 
(materiale) și a limitelor sale 

31

103-2 Abordarea managerială și 
componentele sale 

41, 43

103-3 Evaluarea abordării manageriale 43, 45

GRI 406: 
Combaterea 
discriminării 
2016

406-1 Incidente legate de 
discriminare și măsuri corective 
aplicate

5.1 43

8.5

10.3

Respectarea drepturilor omului 

GRI 103: 
Abordarea 
managerială 
2016

103-1 Explicarea temei semnificative 
(materiale) și a limitelor sale 

31

103-2 Abordarea managerială și 
componentele sale 

43

103-3 Evaluarea abordării manageriale 43, 45

GRI 412: 
Evaluarea 
respectării 
drepturilor 
omului 2016

412-1 Operațiuni care au 
fost verificate cu privire la 
respectarea drepturilor omului 
sau evaluare a impactului

5.2 43

8.5
8.8

10.3

16.2

412-3 Acorduri de investiții 
și contracte importante, care 
includ clauze privitoare la 
respectarea drepturilor omului 
și care au fost selectate astfel

5.2 43

8.5
8.8

10.3

16.2

SOCIETATE

Conformare socio-economică 

GRI 103: 
Abordarea 
managerială 
2016

103-1 Explicarea temei semnificative 
(materiale) și a limitelor sale 

31

103-2 Abordarea managerială și 
componentele sale 

13, 14

103-3 Evaluarea abordării manageriale 13, 45

GRI 419: 
Conformare 
socio-
economică 
2016

419-1 Nerespectarea legilor 
și a normelor din sfera social-
economică

16.3 13, 14, 35, 
37, 43

Comunități locale

GRI 103: 
Abordarea 
managerială 
2016

103-1 Explicarea temei semnificative 
(materiale) și a limitelor sale 

31

103-2 Abordarea managerială și 
componentele sale 

63, 70

103-3 Evaluarea abordării manageriale 63, 70

GRI 413: 
Comunități 
locale 2016

413-1 Operațiuni care au 
implicat comunitățile locale, 
evaluări ale impactului avut și 
programe de dezvoltare

4.4 63, 64, 65, 
66, 67, 68, 
69, 70, 71

11.2

17.17

413-2 Operațiuni cu impact 
negativ, efectiv sau potențial, 
asupra comunităților locale

4.4 53, 58, 66

11.2

17.17

Securitate

GRI 103: 
Abordarea 
managerială 
2016

103-1 Explicarea temei semnificative 
(materiale) și a limitelor sale 

31

103-2 Abordarea managerială și 
componentele sale 

43

103-3 Evaluarea abordării manageriale 13, 45

GRI 410: Practici 
de securitate 
2016

410-1 Personalul de securitate 
instruit cu privire la politicile și 
procedurile ce țin de drepturile 
omului

16.3 13

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

Energie

GRI 103: 
Abordarea 
managerială 
2016

103-1 Explicarea temei semnificative 
(materiale) și a limitelor sale 

31

103-2 Abordarea managerială și 
componentele sale 

23, 52, 59

103-3 Evaluarea abordării manageriale 23, 57, 59

GRI 302: 
Energie 2016

302-1 Consum de energie în 
cadrul organizației

7.2 
7.3

57, 59

8.4

12.2

13.1

302-3 Intensitatea energiei 7.3 57

8.4

12.2

13.1

302-4 Reducerea consumului 
de energie

7.3 57

8.4

12.2

13.1

Apă și efluenți 

GRI 103: 
Abordarea 
managerială 
2016

103-1 Explicarea temei semnificative 
(materiale) și a limitelor sale 

31

103-2 Abordarea managerială și 
componentele sale 

22, 23, 39, 
52, 53, 54

103-3 Evaluarea abordării manageriale 23, 54
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GRI 303: Apă și 
efluenți 2018

303-1 Interacțiunea cu apa ca 
resursă comună 

6.3
6.4
6.A

53, 54

12.4

303-2 Gestionarea impactului 
efluenților 

6.3 53

303-3 Cantitatea de apă 
extrasă

6.4 54

303-4 Cantitatea de apă 
evacuată 

6.3 23, 54

303-5 Consumul de apă 6.4 23, 54

Emisii

GRI 103: 
Abordarea 
managerială 
2016

103-1 Explicarea temei semnificative 
(materiale) și a limitelor sale 

31

103-2 Abordarea managerială și 
componentele sale 

52, 58

103-3 Evaluarea abordării manageriale 23, 58

GRI 305: 
Emisii 
2016

305-1 Emisii directe de 
gaze cu efect de seră 
(scopul 1) 

3.9 58

12.4

13.1

14.3

15.2

305-2 Emisii indirecte cu 
efect de seră (scopul 2)

3.9 58

12.4

13.1

14.3

15.2

305-3 Alte emisii indirecte 
de gaze cu efect de seră 
(scopul 3)

3.9 58

12.4

13.1

14.3

15.2

305-4 Intensitatea 
emisiilor cu efect de seră

13.1 58

14.3

15.2

305-5 Reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră

13.1 23, 58

14.3

15.2

305-7 Oxizi de azot (NOx), 
oxizi de sulf (SOx) și alte 
emisii semnificative în aer

3.9 58

12.4

14.3

15.2

Materiale și deșeuri 

GRI 103: 
Abordarea 
managerială 
2016

103-1 Explicarea temei semnificative 
(materiale) și a limitelor sale 

31

103-2 Abordarea managerială și 
componentele sale 

52, 55, 59

103-3 Evaluarea abordării manageriale 23, 55

GRI 301: 
Materiale 
2016

301-1 Materiale utilizate, 
în funcție de masă sau 
volum

8.4 56, 59

12.2

301-2 Materiale reciclate 
utilizate

8.4 23, 55

12.2
12.5

301-3 Produse recuperate 
și materialele lor de 
ambalare

8.4 56

12.2
12.5

GRI 103: 
Abordarea 
managerială
2016

103-1 Explicarea temei semnificative 
(materiale) și a limitelor sale 

31

103-2 Abordarea managerială și 
componentele sale 

23, 53, 55, 59

103-3 Evaluarea abordării manageriale 23, 55

GRI 306: 
Efluenți și 
deșeuri 2016

306-1 Deversarea apei, în 
funcție de calitatea acesteia și 
de utilizare

3.9 54

6.3
6.4
6.6

12.4

14.1

306-2 Deșeuri, în funcție de tip 
și de metodă de eliminare

3.9 56

6.3

12.4
12.5

Conformarea cu reglementările legislative de protecție a mediului 

GRI 103: 
Abordarea 
managerială 
2016

103-1 Explicarea temei semnificative 
(materiale) și a limitelor sale 

31

103-2 Abordarea managerială și 
componentele sale 

52

103-3 Evaluarea abordării manageriale 52

GRI 307: 
Conformarea cu 
reglementările 
de protecție a 
mediului 2016 

307-1 Neconformarea cu 
legislația și reglementările 
privind protecția mediului

16.3 52
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